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Online pénztárgép bevezetése 

 

• Jogszabályi háttér: 

 2003. évi XCII. törvény 
az adózás rendjéről 
(176/B-F. §) 

 2007. évi CXXVII. 
törvény az általános 
forgalmi adóról (178. §) 

 48/2013. (XI.15.) NGM 
rendelet („Pénztárgép 
rendelet”) 
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adómemória 

AEE kontrollszalag 
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Az online pénztárgépek használatának kiterjesztése 
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A gazdaság 
további fehérítése 

További 30 ezer 
online pénztárgép 

2016.  

szeptember 30. 

• 9/2016. (III.25.) NGM rendelet 

• 2016. szeptember 30-tól a kötelezettek köre többek között az alábbi tevékenységet 
folytatókkal bővül (Pénztárgép rendelet 1.sz. melléklet): 

 Gépjármű- javítás, karbantartás 

 Gépjárműalkatrész- kiskereskedelem 

 Motorkerékpár, - alkatrész kereskedelem, javítás 

 Személygépjármű, 3,5 tonna feletti gépjármű kölcsönzése 
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Számla vagy nyugta I. 
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Nyugta 
kiállítása 

Nem kell online 
pénztárgép Szolgáltatásnyújtás 

Termékértékesítés 

Számla kiállítása 

Online 
pénztárgép 

SZÁMLA kötelező? 

IGEN 

NEM 

IGEN 

NEM 

Pénztárgép  

rendelet hatálya  

alá tartozik? 
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Számla vagy nyugta II. 

1. Fennáll az adatszolgáltatási kötelezettség 

◦ adóalany saját döntése alapján nyugta kibocsátása helyett számlát 
bocsát ki 

◦ adatszolgáltatási kötelezettség a NAV felé havonta a kibocsátott 
számlákról, az ügyfélkapun keresztül 

 

2. Nem áll fenn az adatszolgáltatási kötelezettség 

◦ jogszabály erejénél fogva kötelezően számlát kell kibocsátani az 
adott ügyletről 
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Bevezetés folyamata 

Pénztárgép bejelentése az 

előírt nyomtatványon 

(PTGREG) 
 

Bejelentés 

elbírálása 

(5-8 nap) 

Előfizetés megkötése 

az online kapcsolat 

lehetőségét biztosító 

szolgáltatóval 

 

Pénztárgép 

megvásárlása a 

hivatalos 

forgalmazóktól 
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Egyedi mentesítés 

• maximum 1 év 
amennyiben az 
elektronikus hírközlő 
hálózat elérése külső 
antennával vagy egyéb 
műszaki megoldással sem 
biztosítható, illetve 
aránytalan terhet jelentene 

• mentesítés esetén is online 
kapcsolatra képes 
pénztárgépet kell 
használni  
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•adatok CD/DVD lemezre mentése és 
elküldése az Adóhatósághoz a 
tárgyhót követő hónap 10. napjáig 1. 

•a napi zárást követően a pénztárgép 
internethez csatlakoztatása legalább 
1 óra időtartamra  2. 

• adatszolgáltatás mentesítés esetén 
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Szankciók 

Mentesülés 
az adatszolgáltatás 

alól 

Meghibásodás 
(meghibásodás 

idejére, de max 15 
nap) 

Megsemmisülés; 
eltulajdonítás 

(az új pénztárgép üzembe 
helyezéséig, de max 15 

nap) 

Bevonás 
(bevonás idejére) 

Áramszünet 
(áramszünet idejére) 
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Pénztárgép 
leadása 

Utólagos rögzítés 

Üzletlezárás 
Mulasztási 

bírság 
(1 000 000 

forintig 
terjedő) 

Üzletlezárást 
helyettesítő 

bírság 
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+36 30 525 4717 

laszlo.deak@hu.pwc.com 

Köszönöm a figyelmet! 
 

 


