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A készpénzes fizetésről szóló kerekítési szabályokról
Az Országgyűlés elfogadta az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges
kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvényt.
A jogszabály értelmében készpénzes fizetések esetén a következő eljárást kell alkalmazni:
• A bizonylatokon sem az egyes tételeket, sem a végösszeget nem kell kerekíteni, vagyis a
bizonylatokon az 1 Ft-os egység elszámoló egységként megmarad.
• Kerekíteni csak a készpénzben fizetendő összeget kell, amennyiben a fizetendő
végösszeg nem 5 Ft-ra, vagy annak a többszörösére végződik.
• A nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösszeg és
a készpénzben fizetendő összeg különbsége kerekítési különbözetnek minősül, melyet
egyéb bevételek és ráfordítások között kell elszámolni.
• A kerekítési különbözet vagyoni előnynek vagy hátránynak nem minősül, arról
bizonylat kiállítása, illetve annak bizonylaton történő feltüntetése nem kötelező.
• A törvényben meghatározott kerekítéssel teljesített pénzfizetésre irányuló kötelezettséget
pénzügyileg rendezettnek kell tekinteni.
Példa:
Ha a bizonylat végösszege pl. 323 Ft, akkor a pénztárosnak ezt az összeget a kerekítés szabályai
szerint fejben kell 325 Ft-ra kerekíteni, és a vevőtől készpénzben ezt a kerekített összeget kell
elkérni. Ebben az esetben 2 Ft eltérés lesz az egyenleg és a valós, kasszában lévő
készpénzállomány között. A 2 Ft a kerekítési különbözet, amelyről nem kell külön bizonylatot
kiállítani, hanem az egyéb bevételek vagy ráfordítások között kell kerekítési különbözetként
elszámolni.
Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés elfogadója dönthet úgy, hogy a bankkártyával
való fizetés elfogadása során alkalmazza a kerekítés szabályait (amennyiben erről a
bankkártyával fizető személyt tájékoztatta), de a törvény általános érvényű irányelve az, hogy a
kerekítés szabályait bankkártyás fizetésre nem kell alkalmazni.
A törvény teljes szövegét a www.forint.hu oldalon olvashatják.
Az Országgyűlés által elfogadott törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól
Cégünk a törvény rendelkezéseinek értelmezése után arra a következtetésre jutott, hogy az
Önöknek nemrégiben kiküldött, az új áfa törvénynek megfelelő rEVOL Express 5.2-es (és annál
újabb) verziója teljes mértékben megfelel a 2008. március 1-től életbe lépő 2008. évi III. törvény
előírásainak is.
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