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HírAdó Extra
Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt hónap és a következő hetek jelentősebb
jogszabályváltozásai által generált feladatokat, potenciális problémaköröket. Bármelyik
témával kapcsolatban örömmel állunk rendelkezésre az Önök cégét érintő speciális kérdések
megvitatása céljából.

Online adatkapcsolatra képes
pénztárgépek bevezetésének
ütemezése
A pénztárgépek használata során elkövetetett
visszaélések visszaszorítása érdekében a Kormány
2012 októberében döntött a pénztárgépek állami
adóhatósággal történő összekötése
megvalósításának szükségességéről. Az általános
forgalmi adóról szóló törvény (Áfa tv.) 2013. január
1-jétől hatályos módosítása teremtette meg a
törvényi alapot, míg a 1059/2013. (II. 13.) Korm.
határozat meghatározta a Nemzeti Adó- és
Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes
pénztárgépek bevezetésének ütemezését, a
részletes jogszabályi előírásokat pedig a 2013.
február 15-én kihirdetett 3/2013. (II. 15.) NGM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

Ütemezés
A Rendeletnek megfelelő a NAV online kapcsolatra
képes pénztárgépekre történő áttérés ütemezetten,
több fázisban zajlik majd az alábbiak szerint:
1. ütem: A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó
elektronikus naplóval nem rendelkező,
hagyományos pénztárgépet 2013. április 30-ig
üzemeltethet, azonban a 2013. június 30-ig terjedő
türelmi időszakban az állami adóhatóság még nem
szankcionálhatja az elektronikus naplóval nem
rendelkező, hagyományos pénztárgépek
használatát. A NAV 2013. március 10-ig honlapján
közzéteszi azon pénztárgépek engedélyszámát,
típusmegnevezését, amelyeket a
pénztárgéphasználatra kötelezett adózók 2013.
június 30-át követően nem használhatnak.
2. ütem: A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó
elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos
pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet.

3. ütem: A pénztárgép-használatra kötelezett,
elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos
pénztárgépet használó adózó 2013. július 1. és
2013. december 31. között adatszolgáltatási
kötelezettségét az elektronikus naplófájlok
elektronikus úton történő megküldésével teljesíti az
állami adóhatóság felé. A NAV 2013. március 10-ig
honlapján közzéteszi az elektronikus naplófájlok
adattartalmának megküldésével teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének
technikai részleteit.
4. ütem: A pénztárgép-használatra nem kötelezett
adózó hagyományos pénztárgépet 2014. december
31-ig üzemeltethet.

A pénztárgépekkel kapcsolatos műszaki
előírások legfontosabb változásai
Az új műszaki megoldás központi eleme az ún.
adóügyi ellenőrző egység (AEE), amely ellátja a
pénztárgép és a NAV közötti titkosított
adatkommunikációt. Az AEE folyamatosan rögzíti a
pénztárgépen zajló eseményeket: a bizonylatok
kiállításán túl az áramszünetet, ki- és
bekapcsolásokat, a gyakorló mód használatát (stb.).
Az AEE meghatározott feltételek bekövetkezése
esetén jelzi a jelentési szándékát a NAV szervere
felé. A tényleges adatátadás ugyanakkor csak
abban az esetben történik meg, ha erre a NAV
szervere utasítást ad majd.

Az adatszolgáltatási kötelezettség
A Rendelet a pénztárgéphasználtra kötelezett
adózók számára előírja, hogy az Áfa tv. szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségüket az AEE-n tárolt,
Rendeletben meghatározott adatok elektronikus
hírközlő hálózat útján való megküldésével
teljesítsék. A Rendelet szerinti „online”
kapcsolathoz tehát nem internetkapcsolat
szükséges, hanem egyfajta mobil adatkapcsolat.
Abban az esetben, ha az adózónak azon a helyen,
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ahol a nyugtaadási kötelezettségével járó fizetés
történik a mobil adatkapcsolat nem érhető el, és a
kapcsolat aránytalan költségek nélkül nem
biztosítható, úgy az adózó az állami adóhatósághoz
egyedi mentesítés iránti kérelemmel fordulhat. Az
egyedi mentesítés 1 évre szól és
meghosszabbítható.
Egyedi mentesítés esetén az adózó
adatszolgáltatási kötelezettségét az AEE-ben tárolt,
adatszolgáltatással érintett adatokat CD/DVD
lemezre, illetve egyszer írható optikai
adathordozóra menti, és havonta, a tárgyhónapot
követő hónap 10. napjáig megküldi a székhelye,
ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami
adóhatóságnak. Illetve – külön engedély alapján –
akként is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi
zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy
helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat
elérhető legyen.

Jogkövetkezmények
A legszigorúbb szankciókra azon forgalmazók
számíthatnak, akik pénztárgépet forgalmazási
engedély nélkül forgalmaznak, azokat a
forgalmazási engedély visszavonását követően
tovább forgalmazzák, továbbá engedélyezettől
eltérő pénztárgépet forgalmaznak. Esetükben a
jogszabály 10 millió forintig terjedő mulasztási
bírság kiszabására ad lehetőséget.
A pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével,
szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott kötelezettségek (pl.: új típusú
pénztárgép használata az átmeneti szabályokra
figyelemmel, a pénztárgép és a NAV szervere
közötti adatkapcsolat zavartalanságának
biztosítása, stb.) egyéb módon történő megszegése
esetén a magánszemély kötelezettet (forgalmazót,
üzemeltetőt, szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig,
nem magánszemély kötelezettet 1 millió forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az állami
adóhatóság.
Lehetőség van a pénztárgép NAV általi
bevonására, illetve blokkolására is visszaélés
gyanúja esetén, ha a tényállás másként nem
tisztázható. Kiemelést érdemel, hogy a fenti
előírások a taxaméterek tekintetében is irányadóak.
Az állami adóhatóság a korábbiakban is nagy
hangsúlyt fektetett a számla- és nyugtaadási
kötelezettségek jogszerű teljesítésének
ellenőrzésére, és a jövőben is folytatni kívánja ezt
az ellenőrzési gyakorlatot, annál is inkább, mivel a

2012-ben e körben végzett vizsgálatok azt
mutatták, hogy jellemzően minden negyedik vizsgált
vállalkozás követett el valamilyen jogsértést a
bizonylatolás körében.
A kifejtettek alapján körültekintőbb eljárás indokolt
az érintett vállalkozások és magánszemélyek
részéről. Mindemellett szükséges megjegyezni,
hogy az online pénztárgépek bevezetése az
országok jelentős többségében nem ment
zökkenőmentesen, így számos probléma és
kérdéskör felmerülésére készülhetünk.

Ellentmondások a szabadsággal
érintett időszakra járó díjazással
kapcsolatban
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a szabadsággal
érintett időszakokra járó díjazás kiszámításával
kapcsolatban a közelmúltban napvilágot látott,
egymásnak ellentmondó és a bérköltségeket
eltérően befolyásoló értelmezésekre.
A bonyodalmat az új Munka Törvénykönyve által
bevezetett szabály okozza, miszerint a távolléti díjat
havi béres munkavállalók esetében úgy kell
kiszámolni, hogy a havi bért osztani kell 174-gyel,
majd az így kapott, egy órára járó távolléti díjat kell
megszorozni a napi munkaidővel. Mivel a 174-es
osztó egy átlagszám, nem veszi figyelembe azt a
körülményt, hogy az egyes hónapokban
ténylegesen ledolgozandó munkaórák száma
eltérő. A munkanapok számának hónaponkénti
változását követő arányosítás lehetősége ezáltal
megszűnt, minden hónapban ugyanazzal a fix
összeggel kell osztani a havi bért. Ennek
következtében, attól függően, hogy a
tárgyhónapban hány munkanap van és a
munkavállaló hány nap szabadságot vesz ki, a
távolléti díj összege havonta változhat.
Tovább fokozza a bizonytalanságot, hogy míg a
törvény a 174-es osztószámot minden munkabérszámítás esetében alkalmazni rendeli, addig azt a
Nemzetgazdasági Minisztérium olvasatában a
ledolgozott munkanapokra járó munkabér
megállapításánál mellőzni kell. Így a Minisztérium
tájékoztatása alapján e munkabérrész
kiszámításához a korábbi gyakorlatnak megfelelően
a napi munkabért kell megállapítani, és azt
felszorozni a ledolgozott munkanapok számával.
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Összegezve, ha a munkavállaló például szabadság
miatt távol van a munkától, munkabére attól
függően változik, hogy hány munkanap van az adott
hónapban. Mivel a ténylegesen kifizetett munkabér
negatív vagy pozitív irányba is eltérhet a
munkaszerződésben rögzített alapbértől,
minimálbéren történő foglalkoztatás esetén a
munkavállaló egyes hónapokban akár a törvényi
minimum alatti munkabért kaphatja kézhez. A
Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani
útmutatója ebben az esetben a munkáltató
kötelezettségének tartja, hogy a minimálbérre
kiegészítse a számított összeget, e kötelezettség
jogszabályi alapját azonban nem jelöli meg.
A fenti kérdéskör nagy visszhangot keltett az elmúlt
hónapokban mind munkáltatói, mind munkavállalói
oldalon. Észlelve az ellentmondást, az illetékes
minisztérium kijelentette, hogy kész újragondolni és
az egyértelműség érdekében módosítani a
jogszabályt. Ennek megtörténtéig és a
jogalkalmazói gyakorlat kikristályosodásáig
készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére a
kapcsolódó kérdések megválaszolásában.

Földhasználati nyilvántartás
2013. január 1-jével, illetve február 1-jével
módosultak a termőföldről szóló 1994. évi LV.
törvény („Földtörvény”) rendelkezései a
földhasználati nyilvántartásba történő
bejelentésekre vonatkozóan. A módosítás egyrészt
kiterjeszti a földhasználati nyilvántartásba
bejelentkezők körét, másrészt a bejelentendő
adatokat. A módosítás célja egy összesített
nyilvántartás elkészítése, amely alapján

kikereshető, hogy egy magánszemély, illetve
gazdálkodó szervezet használatában mekkora
mértékű föld található az egész ország területén.
Január 1-jétől területi mértéktől függetlenül
valamennyi termőföld, valamint a mező- és
erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld
(kivéve az erdőművelési ágú területek) használatát
be kell jelenteni a földhivatalnak, a használat
megkezdését követő 30 napon belül. A tavalyi év
végéig az országos összesítésben 1 hektárnál
kisebb területet használók mentesültek a
bejelentési kötelezettség alól. A bejelentési
kötelezettség a mindenkori földhasználót terheli,
illetve a tulajdonost, ha a termőföld használatát
másnak nem engedte át.
A Földtörvény módosítása értelmében legkésőbb
2013. március 30-ig be kell jelenteni továbbá
magánszemély földhasználó esetén annak személyi
azonosítóját (azaz személyi számát) és
állampolgárságát, gazdálkodó szervezet esetén
pedig annak statisztikai azonosítóját. Ha kizárólag
ezen adatok bejelentésére kerül sor, az eljárás
ingyenes.
A fenti bejelentések elmulasztása az érintett
termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti
aranykorona értékének ezerszeresével megegyező
mértékű bírság kiszabásával jár, amelyet a
földhivatal által megállapított újabb határidő
eredménytelen elteltével ismételten ki kell szabnia a
hatóságnak. Amennyiben a földhasználó
személyére vonatkozóan bejelentés nem érkezik, a
termőföld használójának a tulajdonos,
haszonélvezet fennállása esetén pedig a
haszonélvező minősül.
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