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Gyorshajtás pénztárgépen
LESZÁLLÍTOTTÁK Minden támogatott időre megkapta a szükséges eszközt

A szűk határidő miatt
kevés remény volt rá,
mégis sikerült teljesíteni:
az új kötelezetti kör
időben megkapta az elő-
írt online pénztárgépet,
támogatott módon.

Tavaly több tételben válto-
zott az online pénztárgépek-
kel kapcsolatos előírás, nem
is túl egyszerűen értelmezhe-
tő szabályokhoz igazodva
kellett az új vállalkozói kö-
röknek dönteniük arról, hogy
beszerzik-e az eszközt (és
pontosan milyet), vagy az
áfás számla kiállítása, illetve
a kapcsolódó rendszeres adat-
szolgáltatás mellett döntenek.
A Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara is folyama-
tosan segíteni próbálta az
érintett vállalkozókat az in-
formálódásban, két tájékozta-
tó előadást is szerveztek a té-
mában (az egyiket december
20-án, hogy a hajrá előtt a
legaktuálisabb információk-
kal lássák el az érintetteket).

A tájékoztató előadásokon
– még a decemberin is – sok
kérdés maradt nyitva. Ahogy
Izing Gábortól , az egyik he-
lyi forgalmazó cég, a Zizi
Trade Hungary Kft. ügyveze-
tőjétől megtudtuk, ez nem is
csoda. Hiszen a taxisok által
vásárolt (ez a cég látta el onli-
ne pénztárgéppel a két helyi
nagy taxis céget, így az e kör-
be tartozó helyi vállalkozók
döntő többségét) gép decem-
ber elején kapott engedélyt.
Az új előírásoknak (így az át-
személyesíthetőségnek, és a
mozgó pénztárgépek esetében
a GPS funkciónak) megfelelő
pénztárgépet szerencsére már
az engedély megkapása előtt
elkezdték gyártani (ez jelen-

tős kockázatot jelentett a
gyártó számára), hiszen
egyébként lehetetlen lett vol-
na tartani a beüzemelésre
megadott december végi ha-
táridőt.

Az első pénztárgépet de-
cember 20-án adták át, nem
csoda hát, hogy a két ünnep
között is kemény hajtásra volt
szükség, hogy a vállalkozások
meg tudjanak felelni az elő-
írásoknak. Tehát az év kezde-
tétől már online pénztárgépet
használjanak. És persze, hogy
igénybe tudják venni a Nem-
zetgazdasági Minisztérium tá-
mogatását, a pénztárgépen-
kénti ötvenezer forintot,
amelynek a határidő lejárta
előtti beüzemelés volt a felté-
tele.

Izing Gábortól megtudtuk,
hogy nemcsak a taxisok, de
az új kötelezettként a szabá-
lyozásba foglalt többi vállal-
kozás, tehát az így támogatás-
ra jogosultak is mind meg-
kapták időben a berendezést.
Még december 31-én is volt
szállítás, a taxisok is ekkor
kapták meg a gép működteté-
séhez szükséges, szivargyúj-
tóra csatlakozó töltőket.

Borics Egon , a másik helyi
forgalmazó, az 1991. óta mű-
ködő Betronix Kft.
ügyvezetője kiemeli,
hogy más volt ez a ro-
ham, mint a 2013-as,
amikor bevezették az
online pénztárgépeket,
hiszen most az akkori-
nak mintegy 7-8 szá-
zalékát tették ki az
üzembe helyezett gépek. Így
történhetett meg, hogy raktár-
ról ki lehetett elégíteni az igé-
nyeket, bár tényleg rövid volt
az idő, ami a gépek engedé-
lyezése és az üzembe helye-

zésük között rendelkezésre
állt. Tehát elég kapkodósra si-
keredett az elmúlt év vége.

Hozzáfűzte azt is, hogy az
új szoftveres pénztárgépek
éves felülvizsgálata várhatóan
bonyolultabb, költségesebb

lesz, mint az eddig volt (ezért
érdemes még most felkeresni-
ük a szervizt az esetleges
költségcsökkentő lehetősége-
kért). És arra is érdemes fi-
gyelni, hogy a NAV által elő-

írt „hordozható” pénztárgé-
pek, amelyek GPS-t is tartal-
maznak, még nem állnak
megfelelő darabszámban ren-
delkezésre.

Ha a forgalmazók tapaszta-
latairól beszélünk, nehéz azt

mondani, hogy a gé-
pek beszerzői örültek
volna az új eszköznek.
A taxisok számára
elég macerával jár an-
nak kezelése, elhelye-
zése az autóban,
amelybe ráadásul a ta-
xióra által adott adó-

ügyi bizonylat tételét ütik be
(kettős bizonylatolás?). És
sok vállalkozás döntött in-
kább úgy (például nagyobb
autószerelő vállalkozások is),
hogy inkább áfás számlát állí-

tanak ki vevőiknek. Persze
ehhez előre szólniuk kell a
vásárlónak, hogy a szolgálta-
tás igénybe vételéhez meg
kell adniuk nevüket, címüket.

És arra is figyelni kell,
hogy a változások egy része
az online pénztárgépek koráb-
bi használóit is érintik. Példá-
ul adóügyi bizonylattá vált,
tehát megőrzendő a napnyitás
(nem csak a zárás). A pénz-
tárgéphez egy pénztároló esz-
közt is ki kell jelölni (ez lehet
egy doboz, egy fiók, a taxis
brifkója), amelyben stimmel-
nie kell a napi bevételnek.

És hogy jó hírt is mond-
junk, az új pénztárgépek át-
személyesíthetősége már
minden újabb gépet vásárló
számára előnyökkel jár.

Azért kisebb volt ez
a roham, mint a

bevezetéskor, 2013-ban

Izing Gábor a taxisok által vásárolt pénztárgépet mutatja – ezt kellett elhelyezni az autójukban
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RÖVIDEN

Vállalkozók
bálja idén is
Már meg lehet rendelni
az idei Vállalkozók bálja
meghívóit. Az esemény-
re az egyetem Campus
Arénájában kerül sor,
február 11-én, szomba-
ton 19 órától. Átadják
az Év Dunaújvárosi Vál-
lalkozása díjakat, fellép
a My Way Dance tánc-
csoport, a bál sztárven-
dége pedig Polyák Lilla.

Informatikáról
vállalkozóknak
A Modern Vállalkozá-
sok Programja – Vállal-
kozz digitálisan! projekt
keretében újabb infor-
mációs napot szervez-
nek Dunaújvárosban,
helyszín a Kerpely kol-
légium, időpont: február
21. Az őszi eseményhez
hasonló informatív tar-
talommal, de új előa-
dókkal várja az érdeklő-
dőket a rendezvény, kér-
jük, figyelje honlapun-
kat (www.dkik.hu) a bő-
vebb információkért!

Új előírás
a behajtásra
Az adózás rendjéről
szóló törvény változásá-
val változik a köztarto-
zásnak minősülő kama-
rai hozzájárulás behaj-
tásának módja is: ha
meghaladja a 10 ezer
forintot, a kamarának
15 nap elteltével auto-
matikusan át kell adnia
azt az adóhatóságnak
behajtásra, kérjük, fi-
gyeljenek erre!

2017: a fejlesztés éve!
Várhatóan 730 milliárd forintra lesz lehetőség pályázni
Kőhalmi Kálmán

A Goodwill Consulting
Kft. irodát nyitott Duna-
újvárosban, ahol a helyi
iparkamarával szoros
együttműködésben, fel-
készülten várják a közép-
dunántúli régió vállalko-
zásainak érdeklődését.

Mind a pályázatok számát,
mind a célterületekre szánt
keretösszegeket tekintve kie-
melkedő év lett a 2016-os év
a hazai kis- és középvállalko-
zások számára. Nem csak a
kiírt pályázatok száma tört a

magasra, a pályázókat is fel-
fokozott fejlesztési kedv jelle-
mezte. Több mint 800 milli-
árd forint vissza nem téríten-
dő és több mint 300 milliárd
forint kamattámogatott hitel
vált elérhetővé a Magyaror-
szágnak szánt kkv-s keretek-
ből. A hatalmas keretössze-
gek ellenére az innovációs és
kapacitásfejlesztő pályázato-
kon volt a legmagasabb a pá-
lyázók aránya.

Harsányi Gábor , a Good-
will Consulting Kft. tulajdo-
nosának prognózisa szerint
2017 várhatóan 730 milliárd
forintot tartogat a vállalkozá-

sok számára, amelyből
571,52 milliárd vissza nem
térítendő támogatás és 158,99
milliárd a kedvezményes hi-
tel. A fenti összegből több
mint 450 milliárdos kerettel
már több jelentős GINOP és
VEKOP pályázat is megjelent
a múlt év végén, amelyekben
egyebbek között kapacitás-
fejlesztésre, innovációra,
energetikára és informatikai

fejlesztésre pályázhatnak a
kis- és középvállalkozások.
Ezeket a pályázatokat január-
tól már benyújthatják a pá-
lyázni vágyók. A cégeknek, a
pályázatíróknak és a szekto-
roknak azonban fel kell ké-
szülniük, hogy a vissza nem
térítendő támogatások aránya
egyre inkább át fog billenni a
visszatérítendő támogatások
irányába. Ennek előjelei már
megvannak: 0 százalékos ka-

mattal lehet kamattámogatott,
visszatérítendő támogatásokat
igényelni. Ebben az esetben
ugyanúgy benne van a pénz,
de kamattámogatás formájá-
ban.

„A lényeg mindig az elő-
készítésen van, nem a pályá-
zat megírásán, éppen ezért
nagy hangsúlyt fektetünk az
információátadásra. Regioná-
lis irodáinkat is ezzel a céllal
nyitjuk, hogy a lehető legkö-

zelebb vigyük tudásunkat az
ügyfelekhez. Az előkészítés-
hez nagyon felkészültnek és
tudatosnak kell lenni, hogy
amikor a kiírás jön, már be is
lehessen adni a pályázatot.
Ennek egyik eleme az álta-
lunk alkalmazott pályázati
előminősítés, amely azon túl,
hogy kifejezi az ügyfelek pá-
lyázási szándékát, betekintést
enged tanácsadóinknak a cég
fejlesztési elképzeléseibe.

Amíg a pályázati támoga-
tások láthatóan nagy számban
nyílnak meg, addig sarkalljuk
az ügyfeleket a fejlesztésekre;
minél több cégnek és önkor-
mányzatnak szeretnénk segí-
teni. Nagy a tét a következő
pár hónapban, hiszen a cél,
hogy a teljes magyar keretet
kiírják 2017-ben.” – hangsú-
lyozta Harsányi Gábor, a Go-
odwill Consulting Kft. tulaj-
donosa, ügyvezető igazgatója.

Harsányi Gábor szerint nagy a következő hónapok tétje, jelentős számban nyílnak meg pályázatok
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Előminősítés segíti az előkészítést

Ha pályázni szeretne, a
Goodwill Consulting né-
hány egyszerű kérdést
tartalmazó Pályázati elő-
minősítő lapját kitöltve
(ez a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara
honlapján, a pályázati in-
formációk rovatban is
megtalálható), azt elküld-

ve elindulhat az együtt-
működési folyamat. Fel-
veszi Önnel a kapcsolatot,
egy ingyenes, helyszíni
konzultációért.
Dunaújvárosi iroda:
Kossuth L. u. 7., fszt. 4.,
+36-30-183-9254,
office-dunaujvaros@gwco
nsulting.hu

A pályázati siker:
kulcs a megfelelő
előkészítés


