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<p> <p><strong>�</strong></p> <strong><span style="color: #ff0000;"><span
style="font-size: medium;">Regisztr�i� (�embe helyez�i) k�
ig�yl�e</span></span></strong></p> <p>�</p> <p>�������� A NAV honlapj�
tal�hat�PTGREG adatlapon <span style="text-decoration: underline;">meg kell ig�yelni
minden egyes darab �j online t�us� p�zt�g�re az �zembe helyez�i k�ot, f�ggetlen�l att�,
hogy jogosult e az 50.000 Ft t�ogat�ra vagy sem, de a t�ogat� is ezen a nyomtatv�yon
egyidej?leg ker�l ig�yl�re.</span></p> <p>�</p> <p>�������� A PTGREG adatlapot
az elektronikus bevall� beny�jt��a k�elezettek (�zemeltet?k) elektronikusan k�elesek
beny�jtani, egy� esetben az adatlap pap� alapon is beny�jthat�az illet�es als�fok� �lami
ad�at��hoz. Pap� alap� adatlapot a NAV �gyf�szolg�atain ig�yelhet.</p>
<p>��������</p> <p>�������� Az �zembe helyez�i k� �/vagy t�ogat� ig�yl��e
jogos��egyedi �zembe helyez�i k� a k�elem elektronikus �ton t�t�t megk�ld�e eset� a
be�kez�t?l sz��ott 5 napon bel�l a k�elmet beny�jt�elektronikus t�hely�e, a k�elem
postai �ton t�t�? megk�ld�e eset� pedig a be�kez�t?l sz��ott 8 napon bel�l postai �ton
ker�l megk�ld�re.</p> <p>�</p> <p>������ <strong>Fontos: Elektronikus �ton t�t�?
ig�yl� eset�, az elektronikus t�helyre �kez?, az �zembe helyez�i k�ot �/vagy t�ogat�
ig�yl��e jogos��egyedi �zembe helyez�i k�ot ki kell nyomtatni � el kell <span
style="text-decoration: underline;">menteni, mert 30 nap ut� t�l?dik a
t�helyr?l</span>!</strong></p> <p>�</p> <p>�</p> <p>A t�ogat�i jogosults�
meg����en seg�s�et ny�jt a <a
href="http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk13087.pdf">16/2013. (VI. 3.) NGM
rendelet</a>, tov�b�az ezzel kapcsolatos <a
href="http://www.nav.gov.hu/data/cms293466/Kozl_tam_rend_vegleges_2013.06.04.pdf">NAV
k�lem�y</a>, <a
href="http://www.nav.gov.hu/data/cms293619/Tajekoztato_2013.06.10.pdf">NAV t��oztat�/a>
valamint a <a
href="http://www.nav.gov.hu/data/cms293484/PTGREG_Kitoltesi_utmutato_2013.06.04..pdf">P
TGREG adatlap kit�t�i �tmutat�a</a>.</p> <p><span style="text-decoration:
underline;">Kit�t�sel kapcsolatos seg�s�:</span></p> <p>�</p> <p><strong><em>A
kit�t�sel kapcsolatos r�zletekr?l mindenk�pen t��oz�jon a PTGREG adatlap kit�t�i
�tmutat��an.</em></strong></p> <p><strong><em>�</em></strong></p> <p>-�A f?lap (D)
blokkj�an mindenk�pen javasoljuk bejel�ni a hozz��ul�t, hogy a NAV �adja a t�k�l�i
szolg�tat�r�z�e a t�k�l�i szerz?d� megk���ez sz�ks�es adatokat (ad�z�, n�,
sz�hely, �zemeltet�i hely). Ezen adatok t�k�l�i szolg�tat� fel�t�t�? �ad��a a t�k�l�
szerz?d� gyorsabb � hi�ytalan megk��e �dek�en van sz�ks�.</p> <p>-�Amennyiben �
nem jogosult a t�ogat�ra, �gy a f?lapon k��l a PTGREG-01 lapot kell kit�tenie.</p>
<p>-�Amennyiben � jogosult t�ogat�ra, �gy a PTGREG-TAM-01 lap megfelel? kit�t�e ut� a
PTGREG-TAM-02 lap kit�t�e sz�ks�es.</p> <p>-�Amennyiben �nek t�b p�zt�g�
beszerz�re van sz�ks�e, mint amennyire t�ogat�t ig�ybe tud venni, akkor minden lapot ki
kell t�tenie azzal, hogy a PTGREG-TAM-02 lapon csak azt a mennyis�et kell szerepeltetni,
amire t�ogat�t tud ig�ybe venni (max. 5db), a PTGREG-01 lapon pedig m� csak a
fennmarad�mennyis�et kell szerepeltetni, amire m� nem vonatkozik a t�ogat�.</p>
<p>-�PTGREG-01 lap (A) blokkj�an szerepeltetni kell azt a nem t�ogat�os p�zt�g�
�szmennyis�et, ami r�i g�ek lecser���e � azon fel�l esetlegesen tov�bi g�ek beszerz�re
vonatkozik. Ebb?l a mennyis�b?l a (C) blokkban fel kell sorolni a lecser�end? g�ek
ad�em�i��ak AP sz�� az a) oszlopban. (Az ott szerepl? AEE AP sz�a a k�?bbiekre
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vonatkozik, amikor m� rendelkezik online t�us�, AEE-s p�zt�g�pel, � annak valamilyen
okb� cser�ni kell az AEE-j�.)</p> <p>-�Azokra a p�zt�g�ekre vonatkoz�n (max. 5db),
amelyekre ig�ybe veheti a t�ogat�t, a PTGREG-TAM-02 lapot kell kit�teni, megadva a
lecser�end? p�zt�g� AP sz�� � t�us� a (B) blokkban.</p> <p>-�<strong>Az AP sz� a
nyugta � napi z�� alj� tal�hat� AP jel ut�i 9 jegy? sz�</strong>.</p> <p>-�A PTGREG-01
valamint PTGREG-TAM-02 lapot �zemeltet�i helyenk�t (telephelyenk�t) kell kit�teni, azaz
annyi ilyen lapot, amennyi �zemeltet�i hellyel (telephellyel rendelkezik). Ezeken a lapokon
�zembe helyez�i k�ot g�enk�t kell ig�yelni, azaz minden darab p�zt�g� egyedi �zembe
helyez�i k�ot kap a NAV-t�.</p> <p>-�Ha � mozg��us, a sz�hely� sz�eskedjen
felt�ntetni �zemeltet�i c�k�t.</p> <p><span style="text-decoration:
underline;">Hat�id?k:</span></p> <p>�</p> <p><em>2013. december 15. </em></p>
<p>�������� A t�ogat� ir�ti k�elem, �zemeltet? �tali beny�jt��ak v�s? hat�ideje,
mely hat�id? jogveszt?, elmulaszt�a eset� igazol�i k�elem el?terjeszt��ek nincs helye.</p>
<p><em>2013. december 31. </em></p> <p>�������� Az �zemeltet?nek a t�ogat�
ig�yl��e jogos��egyedi k�ot a p�zt�g� beszerz�ekor, de legk�?bb ezen id?pontig � kell
adnia az elad�ak. A t�ogat� ig�yl��e jogos��egyedi k� felhaszn���ak hat�ideje
jogveszt?, elmulaszt�a eset� igazol�i k�elem el?terjeszt��ek nincs helye.</p>
<p>�������� Tov�b�a t�ogat� kiutal��ak felt�ele, hogy a cs�kentett v�el�on
�t�es�ett p�zt�g�eket legk�?bb eddig az id?pontig �zembe is kell helyezni.</p>
<p>��v�lettel:</p> <p>Prof-Szer Kft. csapata</p>
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