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48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

Dátum

Pénztárgép típus

Üzemeltetésért és a nyilvántartásért 
felelıs személy neve:

Aláírása

2. A pénztárgépnapló melyik  (milyen típusú vagy sorozat számú) pénztárgép eseményeinek dokumentálására szolgál?
3. A pénztárgépnapló hány oldalból áll?" 

c) A fentiekkel az a teendı, hogy a pénztárgépnaplót  vagy (több gép esetén naplókat) be kell vezetni  a vállalkozás által már korábban használt 
szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásába.  Lehetséges megoldás lehet az is , hogy a korábban használt nyilvántartás mellett 
létrehoznak egy újat, amelyet csak a pénztárgépnapl ók nyilvántartására használnak.
d) A feladatok közé tartozik az is, hogy a pénztárgépnaplót az elejét ıl a végéig oldalanként (és nem laponként) el ıre be kell számozni.

A pénztárgépnapló szigorú számadás alávonása:
a) A fenti rendelet értelmében a pénztárgépnaplót szigorú számadás alá kell vonni, amely a pénztárgép üzemeltet ı kötelezettsége.
b) A szigorú számadás alá vonás a rendelet szerint "azt jelenti, hogy a pénztárgépet üzemeltet ınek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely a 
pénztárgépnapló vonatkozásában a leglényegesebb ada tokat tartalmazza, így különösen indokolt feltüntet ni:
1. A pénztárgépnapló felhasználásának id ıtartamát  (külön a beszerzés, a megnyitás és a lezárás dátumát).

51. § (1) Az üzemeltetı az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak a pénztárgép használatának 30 napot
meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdésétıl számított 45 napon belül. (PTGAXUZ NAV nyomtatvány)

NAV 
visszaigazolás 
dátuma száma

e) A nyilvántartásba vett napló késıbbi használatára ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az eddigi szigorú számadású nyomtatványokéra.

PÉNZTÁRGÉP ÜZEMELTETÉSÉNEK SZÜNETELTETÉSE

Sorszám:

Utolsó napi jelentés

PÉNZTÁRGÉP NAPLÓ SZIGORÚ SZÁMADÁS ALÁ VONÁSA

A NGM 48/2013. (XI. 15.) rendeletében értelmében a pénztárgépnaplót szigorú számadás alá kell vonni, a mely a pénztárgép üzemeltet ı 
kötelezettsége.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést követıen a pénztárgép csak azt követıen használható újra, ha az üzemeltetı az erre rendszeresített
nyomtatványon bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását.
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