Közlemény
az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli egyedi mentességről
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) értelmében a pénztárgépet üzemeltető adózó a géppel előállított
nyugták, számlák, illetve a pénztárgép adatairól online adatszolgáltatásra kötelezett. A
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) az adatszolgáltatási kötelezettséget
főszabály szerint a pénztárgép az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) útján „saját maga”, az
adózó közvetlen beavatkozása nélkül teljesíti elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.
Az online adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyt1 terheli
az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépek tekintetében.
A pénztárgéphasználatra nem kötelezett adóalanyt adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az
online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépek tekintetében terheli. Ezen
adatszolgáltatási kötelezettségét – jelen jogszabályi környezetben – nem online módon,
hanem akként teljesíti, hogy a pénztárgép AEE-ben tárolt adatait CD/DVD lemezre, illetve az
előzőekkel funkcionalitásában megegyező, egyszer írható optikai adathordozóra menti,
melyet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig megküld a székhelye, ennek
hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóságnak. Ehhez nem kell az állami
adóhatóság engedélye, nem kell az állami adóhatósághoz bejelentést teljesíteni.
Abban az esetben, ha az adózó az online adatszolgáltatás teljesítésére a pénztárgépe útján az
ehhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat hiánya miatt nem képes, akkor a Rendelet 3. §a értelmében illetékmentes egyedi mentesítés iránti kérelemmel fordulhat az állami
adóhatósághoz.
Fontos kiemelni, hogy az online adatszolgáltatáshoz nem internet kapcsolatra van szükség,
hanem egyfajta mobil adatkapcsolatra. Amennyiben az üzemeltetés helyszínén mobiltelefont
lehet használni, nagy valószínűséggel az online adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus
hírközlő hálózat is elérhető. E tekintetben – a szükséges lefedettség kérdésében – a távközlési
szolgáltatók tudnak eligazítást adni.
Az egyedi mentesítés iránti kérelem céljára a NAV a PTGM elnevezésű nyomtatványt
rendszeresítette, mely a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető, és elektronikus úton
vagy papír alapon is benyújtható. A nyomtatványt papír alapon a kérelmező székhelye szerint
illetékes NAV megyei/fővárosi adóigazgatóságához lehet benyújtani, illetve az Ügyfélkapun
keresztül elektronikusan is benyújtható.
A PTGM nyomtatványon az adózó azonosító adatain túlmenően meg kell jelölni
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A Rendelet 1. melléklete határozza meg, hogy mely adóalany, illetve az adóalany mely tevékenysége
tekintetében kötelezett nyugta-kibocsátási kötelezettségét pénztárgép útján teljesíteni. E tekintetben a
szabályozás nem változott.
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azt a pénzátvételei helyet (a pénztárgép üzemeltetési helyet), melyre vonatkozóan az
adózó az egyedi mentesítés megadását kéri, azaz amely hely tekintetében az online
adatszolgáltatás térerő hiánya miatt nem lehetséges, valamint
azt, hogy tudomása szerint az elektronikus hírközlő hálózat (térerő) mikortól és mely
okból nem érhető el.

Az adózónak lehetősége van kérni, és ezt a nyomtatványon külön megjelölni, hogy az
állami adóhatóság a határozatában engedélyezze azt, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettségének úgy tegyen eleget, hogy a pénztárgépet a napi zárást követően legalább 1
óra időtartamra úgy helyezze el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat (térerő) elérhető
legyen.
A benyújtott PTGM nyomtatvány alapján a NAV illetékes szakterülete az egyedi mentesítés
megadásáról vagy a kérelem elutasításáról 30 napon belül határozatban dönt. (Az
ügyintézési határidőbe a szakhatóság megkeresése és a szakhatósági állásfoglalás
megérkezése közötti időtartam nem számít bele.)
Az egyedi mentesítés elbírálása során a NAV minden esetben szakhatóság közreműködését
kéri, ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) hivatalos
állásfoglalását szerzi be arra vonatkozóan, hogy a kérelemben megjelölt pénzátvételi helyen
(a pénztárgép üzemeltetésének helyén) az elektronikus hírközlő hálózat valóban nem érhető el
(nincs térerő). Amennyiben az NMHH állásfoglalása nem igazolja az adózó által a
kérelemben foglaltakat, mert rendelkezésre áll a megfelelő hálózat az online
adatszolgáltatáshoz, a NAV az egyedi mentesítést nem adja meg, az erre irányuló kérelmet
határozatban utasítja el. A kérelem elutasítására kerül sor abban az esetben is, amennyiben az
elektronikus hírközlő hálózat külső antennával vagy más műszaki megoldás alkalmazásával
elérhető, és ez nem jelent aránytalan terhet az adózó számára.
Amennyiben az NMHH szakhatósági állásfoglalása a kérelemben foglaltakat megerősíti, a
NAV a kérelemnek határozatában helyt ad, az egyedi mentesítést 1 évre megadja, melynek
kezdő napja az engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napja. A mentesség
meghosszabbítható.
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben az egyedi mentesítés időtartama alatt az NMHH
szakhatósági állásfoglalása alapján az elektronikus hírközlő hálózat (térerő) elérhetővé válik,
a NAV az egyedi mentesítést visszavonja.
Az adózó kötelezettsége az egyedi mentesítésre irányuló kérelem benyújtása, illetve
annak időtartama alatt:
A kérelem benyújtása és a kérelem tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedése közötti
időszakban, valamint az egyedi mentesítés időtartama alatt az eredetileg online módon, tehát
adózói beavatkozást nem igénylő adatszolgáltatási kötelezettséget az alábbi módon kell
teljesíteni:
Az adózó a pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységében (AEE) tárolt adatokat
- CD/DVD lemezre, illetve az előzőekkel funkcionalitásában megegyező, egyszer írható
optikai adathordozóra köteles menteni,
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melyet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig meg kell küldeni a
székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóságnak.

Nem vonatkozik ez a mentési és adatszolgáltatási kötelezettség arra a mentesítéssel érintett
pénzátvételi helyre (pénztárgép üzemeltetési helyre), melyre vonatkozóan a NAV az
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését úgy engedélyezte, hogy a napi zárást követő
legalább 1 óra időtartamra az adózó a pénztárgépet úgy helyezi el, hogy az elérje az
elektronikus hírközlő hálózatot, és ennek használatával az adatszolgáltatási kötelezettséget
online módon tudja teljesíteni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyedi mentesítés megadása alapvetően az NMHH
objektív körülményeken alapuló szakhatósági döntésén alapul, így csak indokolt esetben
nyújtson be egyedi mentesítési kérelmet.
A fentieken túl fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az online adatszolgáltatás, illetve az
online kapcsolatra képes, új típusú pénztárgép használata alóli mentesítésre – a fent
ismertetett esetkörön túl egyéb, pl. szociális, egészségügyi stb. – okból nincs lehetőség.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

