Приймання товарів на комісію

На комісію приймаються речі від громадян України, іноземних громадян, які постійно чи
тимчасово проживають на території України, після пред'явлення паспорта або документа, що
засвідчує особу.
Дозволено приймати на комісію:
непродовольчі товари, придатні для використання, як нові, так і ті, що були у користуванні, але не
потребують ремонту або реставрації і відповідають санітарним вимогам;
вироби від малих підприємств, громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю;
Заборонено приймати на комісію:
зброю, боєприпаси
вибухові речовини й засоби вибуху;
отруйні речовини;
наркотичні, психотропні і отруйні засоби;
лікувальні засоби і вироби медичного призначення;
армійське знаряддя, тканини та інші товари військового асортименту, форменій обмундирування,
білизну з штампом закладів, організацій і підприємств;
газові плити та балони до них без документа служби газового господарства, що підтверджує їх
придатність до подальшого використання;
товари побутової хімії;
товари з простроченим терміном зберігання;
товари від неповнолітніх віком до 18 років;
Приймання на комісію нових товарів здійснюється за наявності в комітента (крім фізичної особи,
яка не має статусу підприємця-громадянина) документів, що підтверджують належну якість товарів,
а приймання товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, — за наявності сертифіката
відповідності або його копії чи свідоцтва про визнання іноземного сертифіката у державній системі
сертифікації.
Товари, що не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, приймаються на комісію за
наявності гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи.
Технічно складні вироби, на які діє гарантійний строк користування, приймаються на комісію
разом з паспортом і гарантійним талоном, який при продажу передається покупцеві.
Товари від юридичних осіб приймаються згідно з товарно-супровідними документами та за
наявності інформації про товар, викладеної відповідно до законодавства про мови.
Ціни на товари, прийняті на комісію, встановлюються комітентом за домовленістю з комісіонером
на підставі ринкового попиту. Ціни на твори образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва,
антикварних предметів установлюються з урахуванням їх художньої й історичної цінностей.
Під час прийманні речей на комісію комісіонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію у
двох примірниках і товарний ярлик, що підписуються спеціалістом-оцінювачем і комітентом. Якщо
здається кілька одиниць одного товару, то виписується одна квитанція, а на кожну одиницю товарів
виписується товарний ярлик, який прикріпляються до прийнятих на комісію товарів. До малих речей
прикріплюється цінник з зазначенням на ньому номера квитанції і ціни реалізації товару. При
продажу речі товарний ярлик або цінник з неї не знімається. Перший примірник квитанції вручається
комітенту, а другий залишається в комісіонера і додається до товарного звіту
Приймання на комісію плавзасобів та їх продаж здійснюється відповідно з Правилами торгівлі
транспортними засобами при наявності строкового технічного огляду, та документ, що посвідчує
право власності (судновий білет). Прийманню підлягають як справні плавзасоби, так і не на ходу. У
цьому разі складаеться акт поломки та під розписку попереджають про несправність плавзасобу.
Плавзасоби продаються громадянам, які досягли 18-річного віку.
Організація продаправо власностіжу і повернення товарів
Речі, прийняті на комісію, поступають у торговий зал магазину не пізніше наступного дня після їх
приймання.
Строк реалізації прийнятого на комісію товару — 60 календарних днів.

Якщо в процесі реалізації виявлено приховані дефекти, комісіонер повинен зняти з продажу такий
товар, про що складається відповідний акт у присутності комітента.
Товари, куплені в комісійному магазині, назад не приймаються. Вживані речі можуть бути
прийняті назад лише за згодою Комісіонера.
Гроші за продану річ виплачуються комітенту на 3-й день після реалізації, не враховуючи дня
продажу товарів, святкових та вихідних днів, за поданням виданої комісійним магазином квитанції,
паспорта або документа, що його замінює.
Якщо зданий на комісію товар не реалізований на протязі встановленого строку реалізації, то він
повертається комітенту, або ціна на нього знижується:
• на 30 % від установленої сторонами початкової ціни товару, якщо товар не реалізовано в строк;
• на 40 % від залишкової ціни після першого зниження вартості товару, якщо товар не реалізовано
протягом наступних 15 днів;
Якщо товар не реалізовано після другої уцінки протягом 15 календарних днів, комісіонер знімає
його з продажу без письмового попередження комітента.
Проведення уцінок зданих на комісію товарів відображається на всіх примірниках квитанції та на
товарному ярлику. Умови уцінки прийнятих на комісію товарів указуються в квитанції, яка
видається комітентові. Свою згоду на проведення уцінки комітент підтверджує підписом на
квитанції.
При поверненні комітенту нереалізованих товарів, які перебували в магазині більше одного дня,
комітент відшкодовує витрати за зберігання його товару як за повний місяць у таких розмірах:
- за перші 30 днів — 2 % визначеної ціни товару;
- за другі 30 днів — 3 % визначеної ціни товару;
- за наступні 30 днів — 4 % від залишкової ціни товару після проведених уцінок.
За кожний день зберігання знятого з продажу товару після закінчення 90 днів з комітента
знімається пеня, розмір якої встановлюється договором.

