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Támogatás pénztárgépcseréhez 
 

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Hírlevelünk aktuális számában arról szeretnénk tájékoztatást nyújtani, hogy mely vállalkozások és 
milyen mértékben kaphatnak támogatást a pénztárgépek NAV-hoz történő online kapcsolat 
kialakításához. 
 
Előző hírlevelünkben már tájékoztattuk Önöket arról, hogy a jövőben a NAV-hoz online módon kell a 
pénztárgépek adatállományát eljuttatni és mely vállalkozások kötelesek pénztárgép alkalmazására. 
 
Az adattovábbítás két módon valósulhat meg: 

• meglévő pénztárgépeket egészítik ki egy olyan technikai eszközzel, amely lehetővé teszi az 
adóhatóság online rendszerébe való bekötést, 

• régi pénztárgép esetén a pénztárgép cseréje. 
 

i) Támogatás 
 

Kormányzati döntés született arról, hogy az érintett vállalkozói kör számára kompenzációt biztosít az 
állam az online összeköttetés megvalósításához. Ennek összeg – a mostani információk szerint - 50 e 
Ft/pénztárgép. Ilyen módon maximum 5 pénztárgép bekötését támogatja a kormány. 
 
A kompenzációt azok a vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók kaphatják, amelyek megfelelnek az 
alábbi feltételeknek: 

• az éves árbevétele nem ér el az 500 millió forintot,  

• nem rendelkezhetnek adótartozással, 

• nem állhatnak csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,  

• nem alkalmazhatnak feketén dolgozókat.  
 
A támogatás gyakorlati megvalósulásáról az alábbi információkat lehet tudni. 

• A vállalkozás kitölt egy egyszerű adatlapot (igénylést), amelyben a NAV felé jelzi, hogy 
pénztárgépet kell cserélnie, és ehhez kéri az ötvenezer forintos támogatást.  

• A NAV megvizsgálja az adatlapot, illetve a feltételek fennállását, majd kiad erről egy kódszámot 
tartalmazó igazolást a vállalkozónak.  

• Ezzel az igazolással a vállalkozó felkeresi a pénztárgépet értékesítő céget. Az igazolással 
vásárolja meg az új gépet. A vállalkozó a gép ára és az igazoláson lévő összeg közötti 
különbséget kifizeti meg a pénztárgép forgalmazójának. 

• A támogatás tényleges összegét a NAV a kereskedőnek fogja majd kifizetni – természetesen 
ellenőrzés után. A NAV megnézi, hogy az adott kódszámmal volt-e már eladás, és ha nem volt, 
akkor a NAV kiutalja a kereskedőnek támogatási összeget. 
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A szakszervizeken kívül a NAV központi rendszere is fog egy online technikai támogatást üzemeltetni, 
amely támogatni fogja az átállást. 
 

ii) Mentesség 
 

Abban az esetben, ha az adózó az online adatszolgáltatás teljesítésére a pénztárgépe útján az ehhez 
szükséges elektronikus hírközlő hálózat hiánya miatt nem képes, akkor illetékmentes egyedi 
mentesítés iránti kérelemmel fordulhat az állami adóhatósághoz. 
Az egyedi mentesítés iránti kérelem céljára a NAV a PTGM elnevezésű nyomtatványt rendszeresíti, 
mely a NAV honlapjáról 2013. március 20-ától letölthető, és elektronikus úton és papíralapon is 
benyújtható. A nyomtatványt papír alapon a kérelmező székhelye szerint illetékes NAV 
megyei/fővárosi adóigazgatóságához lehet benyújtani, illetve az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan 
is benyújtható. 
 

iii) Bejelentési kötelezettség a pénztárgép használatában beállt változás esetén 
 

Az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak a 
pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdésétől 
számított 45 napon belül. 
A pénztárgép csak azt követően használható újra, ha az üzemeltető az erre rendszeresített 
nyomtatványon bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását. 
 

*** 
 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk 
rendelkezésükre. 
 
 

Dávid Éva 
közgazdász, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő 
E: eva.david@iso-focus.hu 
M: +36 30 9719092 


