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2016. március 25-én megjelent Magyar Közlönyben a 9/2016 (III.25) NGM
rendelet alapján a lent felsorolt tevékenységi kört végző vállalkozásoknak kell
online pénztárgépet használniuk. Ugyanez a rendelet új műszaki követelményeket
ír elő a pénztárgépeknek is.
FONTOS: A rendelet 72. §-a szerint ezek az adóalanyok kizárólag az e módosított
rendeletben meghatározott követelményeknek is megfelelő pénztárgépet
helyezhetnek üzembe.Vásárlás előtt tájékozódjon, hogy leendő pénztárgépe
megfelel-e már ennek a rendeletnek.
Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában (vagyis,
ha az adóalany számla kibocsátásáról nem gondoskodott) nyugtaadási
kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok,
illetve üzletek:
a.) a gyógyszertárak,
b.) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08
1. a 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási
2. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelemi,
3. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,
4. a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi,
5. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási),
6. az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshelyszolgáltatási),
7. a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési,
8. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,
9. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag
táncteremi, diszkó működtetési,
10. a 95.1-95.2 szerinti javítási,
11. 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag
mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és
vegytisztítási, vasalási,
12. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és
13. 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási
Tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete,
bemutatóterme,
bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha
termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,
bd) a termelői borkimérés,
be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási
szolgáltatásai tekintetében,
c.) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR '08 46.2-46.7 szerinti
nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi
értékesítésük tekintetében.”

