TÁJÉKOZTATÓ
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések
bejelentéséről
A 2015. január 1-jétől hatályos jogszabályi rendelkezések alapján1 az élelmiszer-értékesítést
kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés (továbbiakban: automataberendezés)
üzemeltetője elektronikus úton köteles bejelenteni az adóhatósághoz az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon az értékesítés megkezdését és az automataberendezés
üzemeltetésében bekövetkezett változásokat.
Erre a célra az AUTOMATA elnevezésű adatalap került kialakításra.
Az automataberendezés üzemeltetője az automataberendezés adatairól (tulajdonosának neve,
üzemeltetőjének neve, üzemeltetési hely rendelkezésére bocsátójának neve, üzemeltetési hely,
gyártási szám, típus, gyártó, állapota, kategóriája és működési formája)2 az alábbi határidők3
figyelembe vételével köteles teljesíteni bejelentési kötelezettségét:
a) az értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon,
b) az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
c) az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését,
legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján,
d) haladéktalanul, a Rendeletben meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely
változást.
Azon adózóknak, akik 2015. január 1-jén automataberendezést üzemeltetnek, a fenti
bejelentési kötelezettségüknek 2015. március 31-ig kell eleget tenniük.4
Az állami adóhatóság az értékesítés megkezdésére vonatkozó bejelentés alapján
automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot küld5 elektronikus úton az adatlapot
beküldő adózó elektronikus tárhelyére. Az üzemeltető köteles a regisztrációs számot az
automataberendezésen jól láthatóan közzétenni.6
Az automataberendezéssel történő értékesítés megkezdésének bejelentése igazgatási
szolgáltatási díjköteles.7 A bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat – a
Rendeletben meghatározott módon és összegben8 - a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000 01079098 00000000 számú „NAV Élelmiszer automata bejelentéshez kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díj bevételi számlára” kell átutalni.
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Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22/D §-a, valamint az élelmiszerértékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a
bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és
visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1 §-a
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Rendelet 1. §-a
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Art. 22/D. § (1) bek.
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Art. 204. §-a
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Art. 24. § (17) bek., valamint Rendelet 3. § (1) bek.
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Rendelet 3. § (2) bek.
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Art. 22/D. § (2) bek.
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Rendelet 5. § (1) bek.

Az értékesítés megkezdésének bejelentése esetén az adatlaphoz kötelező csatolni az igazgatási
szolgáltatási díj átutalásáról szóló banki igazolást. Az állami adóhatóság kizárólag olyan
igazolást fogad el, amely hitelesen igazolja az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének
tényét. Igazolás hiányában az értékesítés megkezdéséhez, jogszerű folytatásához
szükséges regisztrációs szám nem kerül kiadásra.
Az AUTOMATA adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési
útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://nav.gov.hu
Nyomtatványkitöltő
programok
 Nyomtatványkitöltő programok Egyszerű
keresés/Összetett
keresés,
illetve
az
alábbi
linkre
kattintva:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok).
A bejelentés internetes kitöltő- és ellenőrző programja ezúttal is hibavizsgálatokkal és aktív
súgóval segíti az adózókat a nyomtatvány helyes kitöltésében.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

