FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések bejelentése
Az Art. kezelőszemélyzet nélküli
automatákra
vonatkozó
rendelkezéseit az egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról
szóló 2019. évi XXVI. törvény
módosította. A jogszabály 2019.
áprilisában került kihirdetésre.

Kis Gábor
„A hatályos

jogszabályi
rendelkezések
alapján az
automataberendezést
üzemeltető adózó
köteles az állami
adó- és
vámhatósághoz
elektronikus úton
bejelenteni az
automataberendezés
üzemeltetésével
kapcsolatos egyes
eseményeket és
adatokat.”

bejelentési
kötelezettsége,
a
jogszabály változás következtében
valamennyi
olyan
automataberendezést be kell jelenteni az
állami adó- és vámhatósághoz, ami
megfelel a fenti fogalomnak. Ilyen
automataberendezések lehetnek
például a parkolóautomaták, az
önkiszolgáló
autómosó
A
hatályos
jogszabályi automaták, a könyvautomaták
rendelkezések
alapján
az stb.
automataberendezést üzemeltető
adózó köteles az állami adó- és
vámhatósághoz
elektronikus Az adóhatóság 2019. júniusi
úton bejelenteni az automata közleményében ismertette az
berendezés
üzemeltetésével automata
berendezések
bekapcsolatos egyes eseményeket és jelentésének módjára, és a
adatokat.
bejelentés határidejére vonatkozó
tudnivalókat.
Az Art. rendelkezései szerint
automataberendezésnek minősül
minden olyan kezelőszemélyzet
nélkül
is
működni
képes
berendezés,
ami
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének
helyben történő megtérítésére
szolgál [Art. 7.§ 7a]

A bejelentést az AVTOMATA
elnevezésű
adatlapon
lehet
megtenni. Azokat az automata
berendezéseket, amelyek már
használatban vannak, szankciómentesen 2019. július 31. napjáig
lehet bejelenteni (az Art. átmeneti
rendelkezései között továbbra is a
2019. június 30-ai dátum szerepel,
de az adóhatóság plusz egy
Míg korábban az üzemeltetőnek hónapos
türelmi
időszakot
kizárólag
az
élelmiszer- biztosított).
értékesítést
kezelőszemélyzet
nélkül
végző
automataberendezések esetén volt
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Az
újonnan
üzembe
helyezett
automataberendezések
üzemeltetésének
megkezdését legkésőbb az üzemeltetés
megkezdését
megelőző
napon
kell
bejelenteni.
A bejelentés során az üzemeltetőnek meg kell
adnia többek között az automataberendezés
azonosító adatait (például: típus, gyártó,
gyártási
szám),
működési
(például:
termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás
kategória) és műszaki jellemzőit (például:
vezérlőegység adatai, elérhető fizetési módok).
Az adóhatóság az adózó bejelentése alapján
automataberendezésenként
egyedi
regisztrációs számot állapít meg, amit
elektronikus úton megküld a bejelentő

elektronikus tárhelyére. Az üzemeltető
köteles
a
regisztrációs
számot
az
automataberendezésen
jól
láthatóan
feltüntetni, ugyan úgy, mint az online
pénztárgépek esetében.
A
nem
élelmiszer-értékesítést
végző
automataberendezések esetében kizárólag
bejelentési kötelezettség áll fenn, azokat nem
kell
Automata
Felügyeleti
Egységgel
felszerelni és nem kell az értékesítési
adatokról online adatszolgáltatást teljesíteni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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