FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Kezelőszemélyzet nélküli élelmiszer automaták kötelező adatszolgáltatása

Kis Gábor

„Az adózás rendjéről
szóló törvény
előírásainak megfelelően
szeptember elején a
Magyar Közlönyben
megjelent az élelmiszerértékesítést
kezelőszemélyzet nélkül
végző automaták
műszaki
követelményeiről, az
automaták
üzemeltetéséről és
szervizeléséről, valamint
az automatákban
rögzített adatoknak az
állami adó- és
vámhatóság felé történő
szolgáltatásáról
rendelkező, 31/2016. (IX.
2.) számú NGM
rendelet.”

Az adózás rendjéről szóló törvény
előírásainak megfelelően szeptember
elején
a
Magyar
Közlönyben
megjelent az élelmiszer-értékesítést
kezelőszemélyzet
nélkül
végző
automaták
műszaki
követelményeiről,
az
automaták
üzemeltetéséről és szervizeléséről,
valamint az automatákban rögzített
adatoknak az állami adó- és
vámhatóság
felé
történő
szolgáltatásáról rendelkező, 31/2016.
(IX. 2.) számú NGM rendelet. A
jogszabály részletesen szabályozza a
felügyeleti
szolgáltató
és
az
üzemeltető
között
létrejövő
szerződések általános szerződési
feltételeit is.

•
•
•

•

tulajdonosára,
üzemeltetőjére,
működéséhez
elhelyezést,
helyet biztosító természetes
vagy jogi személyekre, azaz az
automata üzemelési helyszíne
felett rendelkezéssel bíró
adóalanyokra, valamint
a felügyeleti szolgáltatóra.

A felügyeleti szolgáltató azon
engedéllyel
rendelkező
egyéni
vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet,
amely a jogszabályban előírt adatok
rögzítésének és a NAV felé történő
szolgáltatásának
technikai
lebonyolítását végzi az automata
felügyeleti
egység
automatába
történő
beszerelésével,
és
az
A rendelet célja, hogy meghatározza automata üzemelése során történő
az
élelmiszer-értékesítést folyamatos működtetésével.
kezelőszemélyzet
nélkül
végző
automata
berendezések
(a A rendelet az értelmező rendelkezései
továbbiakban: automata) műkö- szerint automata felügyeleti egység
désének követelményeit, továbbá az (AFE): az automatába szerelt azon
üzemeltetésük és szervizelésük során önállóan
elkülöníthető
zárt,
alkalmazandó előírásokat, amelyek elektronikus
adattároló
és
biztosítják az automatában rögzített adatkommunikációs egység, mely a
adatoknak a NAV felé történő vonatkozó
jogszabályokban
szolgáltatását.
meghatározott
adattartalmú
elektronikus
nyilvántartásokat
A rendelet hatálya kiterjed az tartalmazza, továbbá a felügyeleti
élelmiszer-értékesítést
kezelő- szolgáltató informatikai rendszerének
személyzet nélkül végző automaták
részeként biztosítja és ellátja az
automata és a NAV közötti titkosított
adatkommunikációt.
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Az automata tulajdonosának a felügyeleti
szolgáltatói tevékenységre vonatkozó szerződést
a felügyeleti szolgáltatóval kell megkötnie. Az
általános szerződési feltételeket a rendelet
részletesen szabályozza.
Az automata üzemeltetésével, szervizelésével és az
automatába rögzített adatok NAV felé történő
szolgáltatásával
kapcsolatos,
jogszabályban
meghatározott kötelezettségek ellenőrzését és a
kapcsolódó hatósági eljárást a NAV az adózás
rendjéről szóló törvény vonatkozó előírásainak
megfelelő alkalmazásával folytatja le. Az ellenőrzés
során adóalanyon az ellenőrzött felügyeleti

szolgáltatót, üzemeltetőt, automata tulajdonost,
egyéb személyt, adókötelezettségen az automata
üzemeltetésével
kapcsolatos,
jogszabályban
meghatározott kötelezettséget kell érteni.
A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. Az
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére nem
alkalmas automata berendezések a hatályba lépés
dátumától kezdődően nem helyezhetők üzembe.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

