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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelete
a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép 
jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező 
pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra 
képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében, valamint – a  4. alcím tekintetében – 

az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes 

miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 

73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Pénztárgépek cseréjének és 

átalakításának támogatása alcím (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására terjed ki.

2. §  A rendelet hatálya kiterjed

a) a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és 

taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a  pénztárgéppel rögzített adatok 

adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 

hatálya alá tartozó pénztárgép üzemeltetőre,

b) a pénztárgép értékesítőjére (a továbbiakban: eladó),

c) az állami adóhatóságra,

az ezen rendeletben meghatározott költségvetési támogatás igénylésével kapcsolatos eljárás, valamint 

a költségvetési támogatásra vonatkozó jogosultság megállapítása során.

3. §  E rendelet alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 

1998/2006/EK bizottsági rendelet), valamint az  EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  halászati ágazatban nyújtott 

csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az  1860/2004/EK rendelet módosításáról 

szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 875/2007/EK bizottsági rendelet) szerinti 

támogatás.

2. A támogatás mértéke, igénybevételének feltételei

4. § (1) Az  előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás (a  továbbiakban: támogatás) a  Rendeletnek megfelelő, 

online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgép 2013. évi beszerzéséhez nyújtható. 

A támogatást

a) a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló és 

általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén,

b) a Rendelet 76/A. § szerinti felmentéssel rendelkező adóalany,

c) a Rendelet 1.  § (1)  bekezdése alapján pénztárgép használatra nem kötelezett, pénztárgépet saját döntése 

alapján üzemeltető adóalany a  saját tulajdonában álló, és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át 

megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén,

[az a)–c) pont szerinti adóalany a továbbiakban együtt: üzemeltető] igényelheti.
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 (2) Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet támogatást.

 (3) A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.

 (4) A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha

a) a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét 

követően kezdte meg, és

b) a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

ba) rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

bb) nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

bc) nem rendelkezik az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az  állami adó- és vámhatóság 

által nyilvántartott túl+zetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 

1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve ha arra az  állami adó- és vámhatóság 

részlet+zetést vagy +zetési halasztást engedélyezett, és

bd) nem rendelkezik munkáltatóként, ki+zetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó 

adótartozással.

5. §  A támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem folyósítható.

6. § (1) A  támogatás az  állami adóhatóságtól a  Rendelet 45/A.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentés céljára rendszeresített 

nyomtatványon igényelhető (a  továbbiakban: kérelem). A  kérelmet az  elektronikus bevallás benyújtására 

kötelezettek elektronikusan kötelesek benyújtani.

 (2) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a támogatásra jogosult üzemeltető azonosító adatait (nevét/elnevezését, székhelyét, adószámát, 

valamint, amennyiben a  kérelmező a  támogatást a  875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 

tevékenységéhez igényli, úgy a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 

és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti 

ügyfél-azonosítót),

b) a pénztárgép üzemeltetési helyét,

c) a 4.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti esetben a  lecserélendő pénztárgép 9 jegyű azonosító számát 

(AP szám),

d) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felmentést engedélyező határozat számát.

 (3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az  üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a  támogatás igénylésére jogosító 

egyedi kódot az eladó az állami adóhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül 

leellenőrizze.

 (4) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról, ha a támogatást a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya 

alá tartozó tevékenységéhez igényli.

 (5) A (4)  bekezdés szerinti esetben az  üzemeltetőnek a  kérelemben nyilatkoznia kell arról is, hogy 

a 875/2007 EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabad 

de minimis keret ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében, valamint az  agrár- és vidékfejlesztési 

állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11.  § 

(2)  bekezdése szerinti nyilvántartási rendszer működtetése céljából hozzájárul adatainak a  Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére történő átadásához.

7. § (1) A  támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet az  1998/2006/EK bizottsági rendelet, 

valamint a  875/2007/EK bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani, kivéve, ha a  kérelmező 

a támogatást kizárólag olyan tevékenységhez használja, amely nem gazdasági tevékenység.

 (2) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell a  folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben 

a  részére megállapított valamennyi, az  1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű 

(de minimis) támogatás támogatástartalmáról.

 (3) Ha az  e  rendelet keretében igényelt támogatás az  üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű 

(de  minimis) támogatásokkal együttesen meghaladja a  vonatkozó európai uniós jogi aktusokban meghatározott 

küszöbértékeket, akkor a támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig érvényesíthető.

 (4) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál az e  rendelet kihirdetésének napján érvényes, 

a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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8. §  A kérelem benyújtásának határideje 2013. december 15. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem 

előterjesztésének nincs helye.

9. §  Az állami adóhatóság a  4.  § (2) és (4)  bekezdésében meghatározott feltételek fennállását az  általa nyilvántartott 

adatok alapján ellenőrzi.

10. § (1) Az állami adóhatóság a kérelmet 8 napon belül elutasítja, vagy

a) a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet 

benyújtó elektronikus tárhelyére,

b) a kérelem postai úton történő megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton,

megküldi az  üzemeltető részére – pénztárgépenként – a  támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely 

egyben a  pénztárgép üzembe helyezési kódja is. Az  állami adóhatóság a  támogatás igénylésére jogosító kód 

megküldésével egyidejűleg pénztárgépenként közli az adóalanyt megillető támogatás összegét is.

 (2) A 6. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után. A 6. § (4) bekezdése szerint 

nyilatkozó üzemeltetők kérelmét az állami adóhatóság abban az esetben is elutasítja, ha az MVH állami adóhatóság 

részére adott tájékoztatása szerint a  875/2007/EK bizottsági rendelet mellékletében meghatározott, halászati de 

minimis támogatásra rendelkezésre álló tagállami keret kimerült.

 (3) A kérelem elutasítása esetén – legkésőbb az  elutasításról szóló döntés megküldésével egyidejűleg – az  állami 

adóhatóság kizárólag a Rendelet 45/A. § szerinti üzembe helyezési kódot küldi meg az üzemeltető részére.

 (4) Amennyiben az  üzemeltető az  elutasító döntéssel szemben jogorvoslattal él, és a  jogorvoslati eljárás 

eredményeként megállapítást nyer, hogy az  üzemeltető a  támogatás igénylésére jogosult, úgy a  támogatás 

összegét az  állami adóhatóság közvetlenül az  üzemeltető részére folyósítja. A  támogatás esedékessége ebben 

az esetben a határozat jogerőre emelkedésének a napja.

11. § (1) Az  üzemeltetőnek a  támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a  pénztárgép beszerzésekor kell átadnia 

az  eladónak, legkésőbb 2013. december 31-ig. A  támogatás igénylésére jogosító egyedi kód felhasználásának 

határideje jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

 (2) Az eladó a  támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az  állami adóhatóság internetes honlapján 

elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az  érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére 

a  pénztárgépet az  állami adóhatóság által a  10.  § (1)  bekezdése szerint közölt támogatás összegével csökkentett 

vételáron értékesíti.

12. § (1) A  támogatás kiutalását az  eladó a  11.  § (2)  bekezdés szerint csökkentett vételáron értékesített és legkésőbb 

2013. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után az  állami adóhatósághoz legkésőbb 2014. január 

31-ig, az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti. A  határidő jogvesztő, 

elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti kérelemben az  eladó adatain (neve/elnevezése, székhelye, adószáma) túl fel kell tüntetni 

az eladónál érvényesített, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot és az igényelt támogatás összegét.

13. §  A 12. § (1) bekezdés szerinti kérelem 2013. július 1-jétől nyújtható be.

3. A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése

14. § (1) Az  állami adóhatóság a  támogatás igénybevételének jogszerűségét az  üzemeltetőnél, valamint az  eladónál 

az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóellenőrzés keretében utólag is vizsgálhatja.

 (2) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a 4. §-ban meghatározott feltételeknek nem 

felelt meg, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, úgy a támogatás jogosulatlan 

igénybevételét és annak jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére állapítja meg.

 (3) Amennyiben az  állami adóhatóság megállapítja, hogy a  támogatás kiutalását kérő eladó az  adott igazoláshoz 

kapcsolódóan pénztárgép értékesítést ténylegesen nem végzett, vagy az  általa értékesített pénztárgép nem 

felel meg a  Rendeletben foglalt követelményeknek, úgy a  támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak 

jogkövetkezményeit a támogatás kiutalását kérő eladó terhére állapítja meg.
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4. A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló 

pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint 

a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló  

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosítása

15. §  A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és 

taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a  pénztárgéppel rögzített adatok 

adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a következő 75/A. §-sal egészül ki:

„75/A.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, akinél 2013. május 1-jétől 

2013.  június 30-ig terjedő időszakban új tevékenység kezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése 

szükséges, az  e  rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzéséig, de legfeljebb 2013. június 

30-ig nyugta- és számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával is eleget tehet. 

Ez a  szabály nem alkalmazható abban az esetben, ha az adóalany rendelkezik olyan, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas és működőképes pénztárgéppel, amely e  rendeletben foglaltak szerint 2013. június 30-ig vagy 

2013. december 31-ig üzemeltethető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzését követően 

első tételként a kézi nyugta- és számlaadással bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről 

utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.”

5. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  

5/2013. (II. 20.) NGM rendelet módosítása

16. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet 

39. Kötött segélyhitelezés (25/47/00) alcímét követően a következő 39/A. alcímmel egészül ki:

„39/A. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása (25/48/00)

46/A. § (1) Az előirányzat felhasználásának szabályait a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 

kötelezett adóalanyoknak a  pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi 

ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és 

az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben 

egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet állapítja meg.

(2) Az előirányzat kezelő szerve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.”

6. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. §  Ez a  rendelet az  1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint a  875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 

támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter


