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Online adatszolgáltatásra képes
pénztárgépek bevezetése

A pénztárgép használatra nem kötelezett adóalanyok
2015. január 1-ig használhatják az elıírásoknak nem
megfelelı pénztárgépeket.

A visszaélések visszaszorítása és az adómorál

Az új rendelkezés megszegésével kapcsolatban

javítása érdekében 2012 októberében döntés

kiszabható mulasztási bírság mértéke igen széles

született arról, hogy a pénztárgépeket

sávon mozog, 500.000 Ft-tól kezdve akár 10 millió

adatszolgáltatás miatt szükséges összekötni a NAV-

Ft-ot is elérheti.

val. Az új szabályozás lényege, hogy minden
adóalanynak, aki a nyugtaadási kötelezettségét

Szabad vállalkozási zónákban

kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesítheti,

érvényesíthetı adókedvezmények

adóhatósági adatszolgáltatás végett kötelezıen át kell
állnia a 3/2013. (II. 15.) NGM rendeletben

A 2013. február 12-én kihirdetett Kormányrendeletben

meghatározott, a NAV-val online adatkapcsolatra

megnevezésre került az a 903 település, mely a

képes pénztárgépek használatára. A rendelet 2013.
március 20-án lép hatályba, az átállásra átmeneti
idıszakot biztosít 2013. április 30-ig.
Az alábbiakban az új szabályozással kapcsolatban
betartandó határidıkre hívnánk fel Ügyfeleink
figyelmét:
• 2013. március 10: a NAV honlapján

Társasági adótörvény értelmében szabad vállalkozási
zónának minısül, ezáltal az itt mőködı vállalkozások
különbözı adókedvezményeket vehetnek igénybe.
Társasági adóból fejlesztési adókedvezmény vehetı
igénybe, amelyhez legalább 100 millió Ft jelenértékő
beruházást kell megvalósítania a vállalkozásnak
szabad vállalkozási zónában. Az adókedvezménnyel

közleményben közzétette az elektronikus naplóval

kapcsolatban bejelentési kötelezettség terheli az

nem rendelkezı, június 30-ig lecserélendı

igénybe vevıt.

pénztárgépek engedélyszámát.
• 2013. március 20: hatályba léptek a pénztárgépek

Adókedvezmény érvényesíthetı a szociális

mőszaki elıírásaira, forgalmazásának

hozzájárulási adóból, amennyiben az adózó az

engedélyezésére, szervizelésre vonatkozó új

elızıekben említett fejlesztési adókedvezményre

szabályok.

jogosult, és foglalkoztatotti létszáma növekszik a

• 2013. május 1: az új pénztárgépekre való átállás
idıpontja.
• 2013. június 30: az elektronikus naplóval nem

beruházás üzembe helyezése elıtti hónaphoz képest.
Az igénybe vehetı kedvezmény mértéke az elsı 2
évben az új munkavállalók bruttó bérének (de max.

rendelkezı pénztárgépeket legkésıbb eddig az

havi 100.000 Ft-nak) 27%-a, a követı években

idıpontig le kell cserélni (a NAV eddig nem

14,5%-a. A kedvezmény legkésıbb a beruházás

szankcionálja ezek használatát).

üzembe helyezésének hónapját követı 5 évben

• 2013. július 1: ettıl az idıponttól az elektronikus
naplóval rendelkezı hagyományos pénztárgépek
üzemeltetıi elektronikus úton, havonta kötelesek
adatot szolgáltatni a NAV-nak a pénztárgéppel
kibocsátott nyugták, egyszerősített számlák
adatairól.
• 2013. december 31: a NAV eddig nem

vehetı igénybe.
A fentiekhez kapcsolódóan abban az esetben
csökkenthetı az új munkavállaló után a szakképzési
hozzájárulás alapja (a foglalkoztatás elsı 2 évében
munkavállalónként max. havi 100.000 Ft bruttó bér
után), amennyiben a társaság érvényesíti a szociális
hozzájárulási adó kedvezményét.

szankcionálja az elektronikus naplóval rendelkezı
hagyományos pénztárgépet üzemeltetıket.
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Fordított áfa a mezıgazdaságban

„kiegészítı sportfejlesztési támogatás”, amelyet
kötelezı lesz nyújtani a támogatott sportág

Az Európai Bizottság közleményében nem támogatta
a fordított áfa bevezetését az élısertés, hasított
félsertés, illetve egyes takarmányok értékesítésére.

A változás 2013. április 1-jétıl lett volna hatályos, az
Országgyőlés azonban Hírlevelünk kiküldéséig már
elfogadta a módosítást, amely alapján a fent említett
termékeket továbbra is egyenes áfásan szükséges
értékesíteni.

szakszövetsége részére minimum az
adókedvezmény 75%-a értékében. Ez a
támogatás nem minısül elismert ráfordításnak.
• Áfa-mentes termékértékesítésnek számítana
annak a személygépkocsinak az értékesítése is,
melyhez nem kapcsolódott elızetesen felszámított
áfa beszerzéskor, azonban azt nem lehetett volna
levonásba helyezni, ha kapcsolódott volna. Emiatt
áfa-mentesen lehet például értékesíteni
magánszemélytıl beszerzett személygépkocsit is.

Várható évközi adótörvény
módosítások

• A pénzügyi tranzakciós illeték hatálya
kiterjesztésre kerül a Magyar Posta által
bevezetett fehér csekkekre is.
• A kisvállalati adó szerinti adózás egész évben

A nemzetgazdasági miniszter március elején
benyújtott egy törvényjavaslatot, amely az
adótörvényeket is érinti. A következı adónemekben
várhatóak fontosabb változások:
• 2013. július 1-jétıl a gyet mellett egyéni vagy
társas vállalkozó magánszemélyek nem lesznek

mindenki számára választható lenne.
• A biztosítási ügynöki tevékenységet végzı
vállalkozások is a Kata hatálya alá tartozhatnának.
• Mentesülne az öröklési, illetve ajándékozási illeték
alól a lakás-elıtakarékossági szerzıdés alapján
történı vagyonszerzés.

kötelezettek legalább a minimum járulékalap után
járulék- és szociális hozzájárulási adófizetésre.
• A személygépkocsi tartós bérletbe vevıje a
cégautóadó alanyává válhat.
• A látvány-csapatsport támogatás
adókedvezménye esetén bevezetésre kerül az ún.

Jogi nyilatkozat:
A Hírlevélben foglaltak csak tájékoztató jellegőek. Nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, amely szükségszerően figyelembe veszi az adott helyzet
körülményeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a Hírlevélben foglalt információt és véleményeket megváltoztassuk, értesítés nélkül. Sem a PKF, sem a
partnerei vagy alkalmazottai nem vállalnak felelısséget a Hírlevél teljességéért és pontosságáért, valamint bármely olyan kárért, amely abból ered,
hogy ezen Hírlevél alapján cselekedtek vagy tartózkodtak a cselekvéstıl.
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