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Tisztelt Ügyfeleink!
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Az online pénztárgépekre való átállás határidejével kapcsolatban a médiákban megjelent részben
ellentmondásos híreknek köszönhetően némi bizonytalanság alakult ki. Jelen hírlevelünkben a NAV
hivatalos álláspontját kívánjuk ismertetni Önökkel az elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépeket illetően. Mindemellett felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a téma aktualitásának köszönhetően az információk folyamatosan változhatnak, valamint hogy a napi sajtóban
megjelenő hírek szakmai lenyomata a NAV honlapján található. Természetesen mind szóban, mind
pedig rövid tájékoztató keretében továbbra is készséggel tájékoztatjuk Önöket.

Online pénztárgépek

Az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépeket az új hírek nem érintik,
esetükben az átállási határidő továbbra is 2013. december 31!
Nem változott továbbá az online pénztárgépekre való átállás 2013. augusztus 31-i határideje
sem. A NAV tájékoztatója szerint azonban az adóhatóság ezt az időpontot követően az elmaradt átállás miatt nem alkalmaz szankciót akkor, ha az adóalany ezen időpontig a PTGREG nyomtatványon az
üzembe helyezés érdekében regisztrál, tehát hivatalosan kér a NAV-tól egy üzembe helyezési kódot.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a szankcionálás elkerülése érdekében mindenképpen
fontos az üzembe helyezési kód igénylése 2013. augusztus 31-ig!
Ezt az időpontot követően – amennyiben még nem került sor az átállásra – az adózó nyugtaadási kötelezettségét továbbra is a hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépével köteles
teljesíteni. Természetesen az adóalany köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy az átállás
megtörténjen, tehát köteles mihamarabb gondoskodni az érvényes online pénztárgép megrendelés
leadásáról.
A beszerzéssel kapcsolatban a NAV felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendelés előtt minden adóalany körültekintően tájékozódjon a már engedélyezett online típusú pénztárgépekről. A jelenleg
engedélyezett 4 online géptípusról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján az alábbi
linken lehet tájékozódni.
http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OEeLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=16708
A NAV tájékoztató szerint azon adóalanyoknak, akik pénztárgép használatra kötelezettek, de elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépük van, 2013. december 31-ig (elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek átállásának határideje) természetesen arra is lehetőségük van, hogy egy hagyományos, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet vásároljanak vagy béreljenek és év végéig
azt használják. Ez esetben nekik nem szükséges regisztráltatniuk magukat, hiszen ettől kezdve rájuk
is a 2013. december 31-i határidő érvényes.
Azon pénztárgép használatára kötelezett adóalanyok, akik tevékenységüket újonnan kezdik, vagy
egyéb okokból kifolyólag csak idén kell pénztárgépet beszerezniük, szintén igényelniük kell üzembe
helyezési kódot 2013. augusztus 31-éig. Amennyiben a tevékenység ezt az időpontot követően kezdődik, akkor a kezdés időpontjában. A kód birtokában esetükben sem alkalmaz szankciót a NAV olyan
jogcímen, hogy nyugtaadási kötelezettségüket nem online pénztárgéppel teljesítették. Ők az üzembe
helyezésig akár kézi kibocsátású nyugtával is eleget tehetnek bizonylatolási kötelezettségüknek.
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E hírlevélnek kizárólagos célja
az információnyújtás, ezért
semmilyen körülmények között nem
keletkeztet, illetve helyettesít
adó- vagy jogi tanácsadás keretein
belül nyújtott állásfoglalást. A
hírlevélben foglaltak alkalmazásával
kapcsolatban felelősséget nem
vállalunk.
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A NAV külön közleményben tájékoztatott arról, hogy a téves média hírekkel ellentétben szeptember 1jével megkezdi a pénztárgépek átállásának ellenőrzését, és (magánszemély esetén 500 ezer, nem
magánszemély esetén 1 millió forint) mulasztási bírságot szabhat ki, ha az átállás nem történt meg,
és a regisztrációs kötelezettségének nem tett eleget az adózó. A legfrissebb hírek szerint 2013. október 1-jétől a NAV már az érvényes gyártói visszaigazolással ellátott megrendelést is kéri annak alátámasztására, hogy az átállás érdekében az adózó mindent elkövetett. Tehát az adózói magatartás is
fontos mérlegelési szempont lesz az ellenőrzések során.
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Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve
egyéb, az adózást érintő területtel összefüggésben kérdésük merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk az
ismert elérhetőségeinken.
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