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Rendelet az online pénztárgépek használatának kiterjesztéséről
2016. szeptember 30-tól és 2017.
január 1-től a kormány további
ágazatokra terjeszti ki az online
pénztárgépek
használatának
kötelezettségét.

Kis Gábor

„2016. szeptember 30tól és 2017. január 1től a kormány további
ágazatokra terjeszti
ki az online
pénztárgépek
használatának
kötelezettségét.”

A
vállalkozásokat
és
a
magánszemélyeket terhelő adók
csökkentése mellett a kormány a
korábbiaknál
jóval
szigorúbban
kíván fellépni az adóelkerüléssel
szemben.
A
feketegazdaság
visszaszorításában már eddig is
jelentős szerepet játszott az online
pénztárgépek használatának és az
elektronikus
közútiáruforgalomellenőrző
rendszer
(EKÁER)
bevezetése.
A módosító rendeletet a Magyar
Közlöny
2016.
március
25-én
megjelent, 42. számában hirdették ki.
A rendelet 2016. április 2-től hatályos.
A korábbi jogszabályt módosító NGM
rendelet szerint két lépcsőben
bővítik azoknak a körét, akik
készpénzes értékesítéseik kapcsán
online kassza használatára lesznek
kötelezettek.
Első lépcsőben 2016. szeptember 30tól az alábbi tevékenységekkel bővül a
kötelezettek köre:
2009. október 15. napján hatályos
TEÁOR 08 szerint

2016. április 3.

•
45.20 szerinti gépjárműjavítási, karbantartási,
•
45.32
szerinti
gépjárműalkatrész-kiskereskedelemi,
•
45.40 szerinti motorkerékpár,
-alkatrész kereskedelmi, javítási,
•
86.10 szerinti fekvőbetegellátási tevékenységből kizárólag
plasztikai sebészeti,
•
93.29 szerinti m.n.s. egyéb
szórakoztatási,
szabadidős
tevékenységből kizárólag táncteremi,
diszkó működtetési,
•
96.01 szerinti textil, szőrme
mosási, tisztítási tevékenységből
kizárólag
mindenfajta
ruházat
(beleértve a szőrmét) és textil géppel,
kézzel mosási és vegytisztítási,
vasalási,
•
96.04
szerinti
fizikai
közérzetet javító szolgáltatási, és
•
93.13
szerinti
testedzési
szolgáltatási
tevékenységet folytató valamennyi
adóalany, üzlet, mozgóbolt.
2017. január 1-től pedig további két
tevékenységi körrel szélesedik az
online
pénztárgép
használatára
kötelezettek tábora:
•
49.32
szerinti
taxis
személyszállítási,
•
66.12 szerinti értékpapír-,
árutőzsdei ügynöki tevékenységből
kizárólag a pénzváltási tevékenységet
folytató valamennyi adóalany, üzlet,
mozgóbolt.
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A tevékenységek kiválasztása során az olyan
ágazatokat részesítették előnyben, melyeknél a
legmagasabb az eltitkolt bevételek aránya. Az
intézkedéstől
– a jogkövetően működő
vállalkozások pozitív visszajelzései alapján – a
kereskedelmi és szolgáltató szektor bevételeinek
további fehéredését és az adóbevételek további
jelentős növekedését várja a kormányzat. Becslések
szerint az államkassza az újabb 30 ezer online
pénztárgép üzembe helyezésével mintegy 20-30
milliárd forint bevétel növekedéssel számolhat.
Jelenleg 217 ezer online pénztárgép üzemel az
országban, többek között a kereskedelmi
egységekben,
benzinkutaknál,
a
gyógyszertárakban, a vendéglátó üzletekben és a
szállodákban. Az online kasszarendszernek
köszönhetően 2014-ben mintegy 150 milliárd
forint, 2015-ben további mintegy 60 milliárdos
többlet adóbevétel keletkezett.
A tevékenységi körök bővítése mellett, a módosítás
tovább finomítja a már hatályos szabályokat is.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.
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