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Pénztárgépek

Tisztelt Partnerünk!

Hírlevelünk aktuális számában a pénztárgépek állami adóhatósággal történő online összekötésének
ütemtervéről, gyakorlati, technikai szabályozásáról szeretnénk tájékoztatást nyújtani.

1. Online pénztárgépek bevezetésének ütemterve
Kormányhatározat az online kapcsolatra képes (új típusú) pénztárgépek bevezetésének ütemtervét
több fázisban határozza meg, amelynek megfelelően az átállás az alábbiak szerint történik.
A pénztárgéphasználatra kötelezett adózók (pl. gyógyszertárak, kiskereskedelmi egységek, éttermek,
szállodák, személygépkocsi és tehergépkocsi kölcsönzők, javítási tevékenységet folytató egységek)
jelenleg alapvetően két típusú (hagyományos) pénztárgépet alkalmazhatnak, aszerint hogy azok
elektronikus naplóval rendelkeznek, vagy sem.
Az ütemtervben ezek lecserélésére eltérő időpontok vonatkoznak:
• az elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépet 2013. április 30-ig lehet
üzemeltetni, azonban az adóhatóság 2013. június 30-ig terjedő türelmi időszakban nem
szankcionálhatja ezek további használatát.
• az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig
szabad üzemeltetni, azonban 2013. július 1. után már csupán havi adatszolgáltatási
kötelezettség mellett, ami azt jelenti, hogy az elektronikus naplófájlokat havonta, a tárgyhót
követő hónap 10. napjáig elektronikus úton kell majd az adóhatóságnak megküldeni.
A hagyományos pénztárgépekkel kapcsolatban, az adóhatóság 2013. március 10-ig honlapján
közzéteszi majd azon pénztárgépek (az elektronikus naplóval nem rendelkező gépek) engedélyszámát,
típusmegnevezését, amelyeket a pénztárgéphasználatra kötelezett adózók 2013. június 30-át követően
már nem használhatnak.
Illetve az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség
technikai részletei is itt kerülnek majd kihirdetésre.
A pénztárgéphasználatra nem kötelezett adózó hagyományos pénztárgépet 2014. december 31-ig
üzemeltethet.
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Mindezeket követően már csupán olyan pénztárgépeket lehet használni Magyarországon, amelyek
képesek az adóhatósággal való online összeköttetésre. Ennek eszköze egy a pénztárgépekbe beépített
un. adóügyi ellenőrző egység (AEE) lesz, amely egy zárt rendszerű adattároló és mobil kommunikációs
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egységből fog állni, mely a szükséges elektronikus nyilvántartásokat vezeti, továbbá biztosítja a
titkosított adatkommunikációt az adóhatóság rendszere felé.
A pénztárgépek és az adóhatóság közötti kommunikáció nem lesz állandó, hanem a meghatározott
események bekövetkeztével az AEE bejelentkezik az adóhatóság rendszerére, majd az adatlekérést az
adóhatóság szervere indítja.
Tekintettel arra, hogy a fenti kommunikáció nem internet alapú, hanem mobil adatforgalomra épülő
rendszer lesz, azon helyekre, ahol ez az adatforgalom technikailag nem megvalósítható, egyedi
mentesítés kérhető. A mentesítés 1 évig szólhat, amely időszak alatt más módszerű, havi
rendszerességű elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.
3. Jogkövetkezmények
Az NGM Rendeletben meghatározott kötelezettségeket az állami adóhatóság folyamatosan ellenőrzi,
az eltérések és hibák szankcionálására a magyar jogrendszer széles lehetőségeket biztosít. A
pénztárgépet használók szempontjából azonban még fontosabb megemlíteni, hogy az online
adatszolgáltatással begyűjtött kereskedelmi és technikai információt az adóhatóság részletes
kockázatelemzés alá veszi, és ezek az adatok a későbbi ellenőrzésre való kiválasztás alapjait képezik.
A pénztárgépek által szolgáltatott adatok részletesen jellemzik a kereskedők tevékenységét, így a
szolgáltatott adatok elemzésével könnyen kiszűrhetők a visszaélési sémák, mint pl. be nem jelentett
telephelyek, be nem jelentett foglalkoztatottak, bevételi teljesítmények eltérése a gazdasági
racionalitástól vagy akár a nyitvatartási idők eltérése a pénztárgépben regisztrált időktől.
Az ún. operatív ellenőrzések támogatására is több lehetőség nyílik. A revizorok a helyszínen „realtime”
lekérdezések segítségével kérhetik le egy-egy konkrét időpont vagy időszak adatait a NAV
rendszeréből. Azonnal felderíthetik például, ha az üzletben nem regisztrált gépet használnak,
ellenőrizhetik, hogy a pénztárgépbe beütött adatok valóban bekerülnek-e az AEE-be, valamint a
pénzkészlet ellenőrzésével kimutathatják a pénztárgép kasszájában lévő pénzkészlet és a
pénztárgépben rögzített bevételek közötti eltérést.

Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk
rendelkezésükre.
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Dávid Éva
közgazdász, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő
E: eva.david@iso-focus.hu
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