TÁJÉKOZTATÓ
az online pénztárgép üzembe helyezéséhez, valamint az adóügyi ellenőrző egység cseréjéhez
szükséges üzembe helyezési kód igényléséről
A Pénztárgép1 rendelet 44. § (1) bekezdése alapján az adóalany (továbbiakban: üzemeltető) új
pénztárgép üzembe helyezését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét
megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz bejelenteni. Erre a célra „a
pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez – PTGREG”
jelű nyomtatvány került rendszeresítésre. Az adatlap és kitöltési útmutatója a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes oldaláról (http://nav.gov.hu) →
Nyomtatványkitöltő programok menüpont alól a nyomtatvány nevének kiválasztásával, vagy
közvetlenül
az
alábbi
linkre
kattintva
(http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_progra
mok_nav/kerelmek/ptgreg.html) érhető el.
Ahogy arra a nyomtatvány neve is utal, valamennyi online pénztárgép üzembe helyezéséhez
(ide értve az adóügyi ellenőrző egység cseréjét is) rendelkezni kell a NAV által kiadott 16
karakter hosszú regisztrációs kóddal.
A nyomtatványt az elektronikus bevallásra kötelezett üzemeltetőknek elektronikus úton kell
benyújtaniuk, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható.
A Pénztárgép rendelet 44. § (3) bekezdése alapján az állami adóhatóság a kérelem
elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő
elektronikus tárhelyére, a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől
számított 8 napon belül postai úton megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – az
új pénztárgép üzembe helyezéséhez, valamint a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének
cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot.
Az üzemeltetőnek az üzembe helyezési kódot a pénztárgép beszerzésekor nyomtatott
formában át kell adnia az eladónak, illetve adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a cserét
végző műszerésznek.
Fentiekre tekintettel az elektronikus tárhelyre történő megérkezést követően az üzembe
helyezési kódot célszerű lementeni az ügyfélkapuhoz biztosított „Tartós tárhelyére”, illetve 1
példányban kinyomtatni, figyelemmel arra, hogy az elektronikus tárhelyre kapott
dokumentumok megőrzése határidőhöz kötött. Az üzembe helyezési kódról – annak
elvesztése esetén – kizárólag papír alapú másolat igényelhető a NAV ügyfélszolgálatain
keresztül.
A Pénztárgéprendelet a pénztárgépek üzembe helyezéséhez szükséges, az állami
adóhatóságtól igényelt és fel nem használt üzembe helyezési kódokra vonatkozóan
részletszabályt nem tartalmaz, azzal kapcsolatosan elszámolási kötelezettsége az adóalanynak
nem áll fenn. Az illetéktelen felhasználás elkerülésére tekintettel ugyanakkor javasolt a fel
nem használt regisztrációs kódok biztonságos helyen való megőrzése vagy megsemmisítése.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

