
Hírlevél 

OnOn--Line pénztárgépekLine pénztárgépek. 

Kedves Ügyfeleim, 
 
Eljött az online pénztárgépek korszakának kezdete, ami szerin-

tem mindenkinek rémisztő, még számomra is , mert nem hogy 

kevesebb lenne az adminisztrációs feladat, hanem folyamato-

san növekszik. 

!apok óta próbálom összeszedni az ezzel kapcsolatos gondo-

lataimat és az újabb információkat megosztani mindenkivel. 

Remélem egyszerűen és egyértelműen tudom pontokba szedve 

átadni mindenkinek: 

 
Száraz tények: 
 

• 2013.08.31.-ig lehet beküldeni az elektronikus naplóval 
nem rendelkező pénztárgépek lecseréléshez a támogatáso-
kat igénylését/ 50 eft/ 

• 2013.07.01-től havonta, tárgyhónapot követő hó 10-éig az 
elektronikus naplók adatállományait meg kell küldeni 
elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül 

• 2013.12.31-ig le kell cserélni a hagyományos pénztárgé-
peket 

• penztargep@nav.gov.hu- ide lehet küldeni az estleges 
felmerülő kérdéseket 

• minden cégben szükséges lesz egy ügyfélkapus regisztrá-
cióra, mert kell egy illető a cégekben, aki minden hónap 
10.-vel , tömörített fájl formátumban a pénztárgépes ada-
tokat megküldi az Adóhivatalnak- ezen regisztráció elké-
szítésében segítséget nyújtunk 

• javasolnám, hogy olyan ember legyen, aki ért az informa-
tikához 

• a Pénztárgép Rendelet 1.§(1) bekezdése alapján nyugta-
adási kötelezettségüket kizárólag pénztárgépekkel teljesít-
hetik az adóalanyok -a gyógyszertárak, TEÁOR 47.1-47.7 
és 47.91 kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendég-
látás, az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 
77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1-95.2 javí-
tási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet 

Támogatás: 
 

• pénztárgépekenként 50 ezer forint 
• az üzemeltető legfeljebb 5 db pénztárgép cseréjéhez, 

beszerzéséhez igényelhet támogatást 
• az Adóhivatal ezt az általa nyilvántartott adatok alapján 

ellenőrzi 
• a támogatáshoz előleg nem folyósítható 

 
Támogatás feltételei: 
 

• PTREG adatlapon igényelhető 
• a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbe-

vételt ért el,  
• 2012. január 1-jét követően kezdte meg, 
• és a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjá-

ban 
• rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-

felfüggesztés hatálya alatt, 
• nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy 

kényszertörlési eljárás hatálya alatt, 
• nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyil-

vántartott, az állami adó- és 
• vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével 

csökkentett, 180 napon keresztül 
• folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- 

és vámtartozással, kivéve ha arra 
• az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizeté-

si halasztást engedélyezett, és 
• nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont 

adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótarto-
zással 

 

Hortobágyi Anna 
Adótanácsadó 



Kérelemben nyilatkozni kell: 
 

• arról, hogy az üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénylésére jogosító 
egyedi 

• kódot a pénztárgép értékesítője (a továbbiakban: eladó) az állami adóhatóság inter-
netes 

• oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizze, 
• arról, ha a támogatást a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
• tevékenységéhez igényli, 
• amennyiben a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozik akkor arról is, 

hogy a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támoga-
tásokra vonatkozó szabad de minimális keret ellenőrzéséhez szükséges adatok 

• beszerzése érdekében, valamint az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal 
• kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 

11. § (2) 
• bekezdése szerinti nyilvántartási rendszer működtetése céljából hozzájárul adatai-

nak a 
• Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére történő 

átadásához 

Támogatás igénylésére jogosító egyedi kód: 
 

• Alapesetben az állami adóhatóság az üzemeltető bejelentése alapján megküldi a pénztárgép üzembe helyezéséhez szüksé-
ges üzembe helyezési kódot.  

• Az üzemeltető a megküldött értesítést a pénztárgép értékesítőjének átadja, aki azt, valamint az AP számot rögzíti a pénz-
tárgépben, ezt követően az adóügyi ellenőrző egység kapcsolatba lép a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével, amely 
válaszüzenettel üzembe helyezi a pénztárgépet. 

• Amennyiben az üzemeltető támogatást is igénybe kíván venni, abban az esetben az állami adóhatóság az üzemeltető ré-
szére – pénztárgépenként – megküldi a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely egyben a pénztárgép üzembe 
helyezési kódja is. 

• A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől szá-
mított 5 napon belül a kérelmet benyújtó elektronikus tárhelyére, a kérelem postai úton történő megküldése esetén pedig 
a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton kerül megküldésre. 

• Az állami adóhatóság a támogatás igénylésére jogosító kód megküldésével egyidejűleg –pénztárgépenként – közli az 
adóalanyt megillető támogatás összegét is. 

• Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor, de legkésőbb 2013. decem-
ber 31-ig – mely időpontig a pénztárgép üzembe helyezésének is meg kell történnie – át kell adnia az eladónak 

• A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód felhasználásának határideje jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási 

kérelem előterjesztésének nincs helye. 
• Fontos, hogy az üzemeltető az elektronikus tárhelyére beérkezett támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot ki-

nyomtassa, vagy egyéb módon eltárolja. 
• Továbbá a kinyomtatott, illetve postai úton kapott példányt az üzemeltető gondosan őrizze meg annak érdekében, hogy 

azt a pénztárgép beszerzésekor az eladó részére át tudja adni. 
• A pénztárgépek cseréjéhez kapcsolódó támogatás a pénztárgép üzemeltetőjénél a következők szerint érvényesül: az eladó 

a pénztárgép értékesítésekor a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adóhatóság internetes 
honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető ré-
szére a pénztárgépet az állami adóhatóság által közölt támogatás összegével csökkentett vételáron értékesíti. 

Elérhetőségeink: 

1052. Budapest, Károly krt. 8. II./14. 

Tel/Fax:  +36 1 266-6285 

Web: www.precizitas-duo.hu 

E-mail:  info@precizitas-duo.hu 

Köszönöm a figyelmét! 
 

Hortobágyi AnnaHortobágyi AnnaHortobágyi Anna   


