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FoNTosTUDN|VAITr
feIhívnia figyelmet.
használóügyfelétérintő,néhányfontosvá|tozásraszeretnénk
Az ön pénztárgépet
|ehethaszná|ni
a kereskedelemben
és
a|apján2013.szeptember1. utáncsakazokata pénztárgépeket
Az újjogszabá|yok
Az újon|inepénztárgép
vásárlása
on|inekapcsolatban
amelyekfo|yamatos
á|lnaka NAV szervereive|.
a vendég|átásban,
kapcso|atban
az üzemeltetó,azaz
során számostényezőrekÜ|önösen figye|nike||,ame|yekke|
és üzembehe|yezése
kapcso|atban
a
|egpontosabb
információkat
ezért
fontosnak,
hogy
az
átá||ássa|
fordu|
tanácsért,
tartjuk
ügyfe|eonhöz
megosszuk.
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beszerzése
eseténa költségvetés
50.0q).. Forint vissza nem térítendótámogatást nyújta
Új on|ine pénztárgép
ke|l.Az átá|lásfo|yamán
pénztárgép
igénybevételére
regisztrá|ni
több határidőtis
ame|ynek
e|őzetesen
Üzemeltetőjének,
változásokmiatt.
merü|hetfe|az üzemeltetésse|
kapcso|atos
ke||venni,ésszámoskérdés
figye|embe
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FeIhívjukfigyelmét, hogy a regisztráci{ a támogatás igény|ése,a pénztárgépbeszerzéseés beüzemelése
időigényes lehet. Nem szabad az uto|só pi|lanatra hagyni! E|képzelhető ugyanis, hogy az augusztusban
megnövekedő igények miatt Magyarországon általános kész|ethiány alaku|hat ki, és amennyiben az
tizeme|tető nem tudja tartani a 2013. szeptember 1.i üzembe helyezésihatáridőt, ez bírságotvonhat maga
után.
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Fontos tudni, hogy az üzemeItető kizárólag üzembe helyezésiengedéllye|rendelkező online pénztárgépre
cserélhetikorábbi gépét!
elsőkéntkapta meg üzembe helyszési*
ÍorgalmazottSento típusúonline pénztárgép
A MoNIEt |nformatika Kft"-iáüta|
A
ame|yeta Magyar Kereskedelmi EngedélyezésiHivata| (MKEH} A003 számú engedélyetanúsít.
engedé|yét,
Az új rende|et
keze|hetőésgazdaságosan
üzemeltethető,
haszná|ata
könnyen megtanu|ható'
pénztárgép
egyszerűen
megfe|e|ő,
is köte|ező |esz,ezértnagyonfontos az új pénztárgépek
évesfe|Ü|vizsgá|ata
a pénztárgépek
érte|mében
gyors
kelI
a
Az
üzeme|tetőknek
fokozottan
ÜgyeIniük
teIekommunikációs
és
szervizháttere.
rugaImas
szakszerű,
a há|ózat megszakadása
eseténonIine csat|akozásné|kü|nem
mert az eIektronikuspénztárgépek
kapcsoIatra,
hanema te|ekommunikáció
kieme|ni,
hogy
a
MONTEL
Informatika
Kft.
nemcsak
a
szervize|és,
Szeretnénk
haszná|hatók.
rende|kezik.
is komo|yszakmaitapaszta|attal
terü|etén
vagy mulasztássúlyosbírságotvonhat maga után, ezértaz átál|ást
Az információhiánybó|eredő bármi|yentévedés
te|efonosüqvfélszoIgá|atunkon
á|lnakaz tn vagyügyfelerende|kezésére,
segítendőésa hibákatelkerü|endőszakértőink
vá|asztmegadni.A regisztrációró|,
a támogatás
a |egpontosabb
és |egrészletesebb
és igyekeznekminden kérdésre
pontosmenetérő|,
rész|etes
információtta|á|a
va|amintaz új pénztárgépek
Üzembehe|yezésérő|
igénybevéte|ének
van,hívjaügyfé|szo|gá|atunkat
a 05
webolda|ainkon,
ha pedigtovábbikérdése
ésa www.onIinecassa.hu
www.monte|.hu
!
1 4143066-oste|efonszámon
2013.július15.
Budapest,
Üdvözlette|:
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lnformációk
Fontosteendők,határidők:
naplóvalnem rende|kezőpénztárgépek
e|ektronikus
cseréie:2013. szeptember1-tő| a hagyományos,
Pénztárgép
hagyományos
nap|óva|rende|kező,
Az e|ektronikus
haszná|atára.
át ke||térniaz on|inepénztárgépek
üzeme|tetőinek
a
úton,havontaadatotszolgá|tatnak
ők azza|,hogye|ektronikus
2013.december31-igtovábbÜzeme|tethet
pénztárgépek
szám|ákadatairó|.
kibocsátottnyugtákésegyszerűsített
vagy új pénztárgép
pénztárgépük
cseréjéhez
Az üzeme|tetőkaz új jogszabá|yokérte|mében
Támoqatás ieénvlése:
Forint, de
pénztárgépenként
50.000.á||ami támogatást igényelhetnek.A támogatás összege
beszerzéséhez
A jogosultközvetlenÜl,vagy könyve|őjeügyfélkapuján
vehető igénybe.
maximum5 db pénztárgépre
üzemeltetőként
igény|imeg a NAV.Ió| a támogatásrajogosítóegyedi kódot, me|y a
keresztÜ|e|ektronikusúton pénztárgépenként
nem köte|ezettek
beval|ásbenyújtására
kódja is egyben.(Papíra|aponcsakaz e|ektronikus
pénztárgép
üzembehe|yezési
me8.
o|dja
könyve|őjesegítségével
ha az üzeme|tetőaz igénybeje|entést
Cé|szerű,
be igényt.)
nyújthatnak
a NAV interneteso|da|áró||etö|thető,,PTGREG,jelű nyomtawánytke||kitölteni. Támogatás
Á támogatásigény|éséhez
kü|önhe|yenként
lapotis ki ke||tö|teni,e|térőüzeme|tetési
a fő|apontú|a TAM-01|apmel|etta TAM-o2-es
igény|éséhez
rendelkező adőzók
AP számait, il|etve egyedi mentesítésse|
külön |apon fe|tÜntetvea cseré|endőpénztárgépek
nem rendelkező
tartalommaI
a támogatási
|apkizáró|ag
határozatszámát.(A PTGREG-ol-es
a fe|mentési
vonatkozásában
szo|gál.
kód igény|ésére
)
üzembehe|yezési
e|ektronikus
5 naponbe|ü|a beje|entő
számított
esetén
a beérkezéstő|
történtmegkü|dése
ügyfélkapun
A NAV a kére|em
megkÜ|dia támogatásra jogosító egyedi kódot. A pénztárgépvásár|ásakoraz
tárhelyére(pénztárgépenként)
jogosító
üzemeltetőnekezt a kódot nyomtatottformábanát ke||adnia az eladónak.Az e|adó a támogatásigény|ésére
keresztü|e||enőrziésaz
fe|Ü|eten
|ekérdező
a NAV interneteshon|apjánelérhetőe|ektronikus
egyedikód érvényességét
támogatásösszegéve|
közö|t
álta|
az á||amiadóhatóság
a pénztárgépet
kódda|rende|kezőüzeme|tetőrészére
érvényes
|egkésőbb
a 2013.december31.i határidőig.
értékesíti
csökkentettvéte|áron

kapcsolatban:
üzemeltetésévet
Néhányfontosvá|tozásaz onlinepénztárgépek
Vá|tjafe|,
Egység
Az Adóügyi Ellenőnő Egység(AEE)-A korábbiadómemóriát (,,feketedobozt,,)az Adóügyi É||enőrző
az
elektronikus
forga|miadatokat.Az AEE tarta|mazza
szo|gá|tatja
automatikusadatküldéssel
ame|ya NAV részére
támogatóun.S|Megységet.
adatkapcso|atot
he|yezheti
a szervizkizáró|agaz adóa|anyrészére
üzembehelyezése.A megvásáro|ta pénztárgépet
online pénztórgép
e|őtt
igazo|ni.
az
iizembe-helyezés
üzembe,ame|ye minősr*Étktxeles
üzembehe|yezését,
a pénztárgép
az üzeme|tetőnek
kötelező évesfe!ütvizsgótota.A rende|etértelmében
A pénztórgépek
Az éves
pénztárgép
felÜ|vizsgá|atát.
éves
követő egy évenbe|Ü|e| ke||végeztetnie
i|letveaz utolsó évesszervize|ést
keIldokumentá|nia.
a szervizneka pénztárgépnap|óban
fe|Ülvizsgálatot
kötelező |esz
a napinyitásésnapizárásvégrehajtása
a pénztárgépen
Napinyitás-zárós,naplózós- A rendeletértelmében
je|entést
minden
forga|mi
Napi
A
értékét.
nyitó
készpénzá||omány
ke||
a
során rögzíteni
ésa napi nyitásvégrehajtása
További
készíteni.
pénztárgépen
e|
ke||
a
24
óránként,
vagy folyamatosnyitvatartás mel|ett,
nyitvatartásinap végén,
meghibásodását,ezen tú|ez az
fontos vá|tozás,hogy míg eddig csak a szerviznekke||ettnaplóznia a pénztárgép
az üzeme|tetőneka jövőben fokozottanke||
nap|ó megfe|e|ővezetésére
üzemeltetőnekis fe|adata|esz.A pénztárgép
a bírságokat.
ügye|nie,hogye|kerü|je

AdawédeIminyiIatkozat
adatokata mindenkorhatá|yosjogszabá|yoknak
keresztü|megszerzett
hogya szolgá|tatásán
Kft.kÜe|enti.
a MoNTEL |nformatika
Je|ennyi|atkozatban
jogró| ésaz információszabadságró|
szóló 2011.éviCX||.törvényre.cégünk
keze|i,kü|önös tekintette|az információsönrendelkezési
megfe|e|ően
va|amintsaját cé|ú
fej|esztéséhez,
működtetéséhez,
szo|gá|tatásai
azokat
kizáró|ag
keze|,
jutó
valamennyiadatot ésténytbiza|masan
tudómására
tnhöz a MoNTEL
teszik,hogy e|juttassuk
adatok |ehetővé
használjafe|. Az á|talunkbegyűjtöttszemé|yes
kutatás,i||etvestatisztikakészítéséhez
szo|gá|tatásaink,
segítenek
Emel|ett
szó|ó
értesítéseket.
eseményeirő|
és
a
kóze|gő
újdonságait
termékbeje|entéseit,
InformatikaKft. |egújabb
ha ehhezaz Ön kifejezetthozzájáru|ását
kivéve,
adataitnem osztjukmeg harmadikfél|e|,
Az Ön személyes
töké|etesíttsében.
éstarta|munk
termékeink
a
vagypostaiküldeményeket
az tnnek kü|dött e.mai|éket
híreinkrő|,
bármikor|eti|thatja
ésazt megkaptukHa a jövőben nem kívánértesü|ni
kérttik,
bárme|yikén.
jeIenIevé|ben
megadotte|érhetőségek

