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Hibajavítás az ELEKÁFA-KKI rendszerében 
 

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti 
jelentések cseréjéről szóló kormányközi megállapodás 2. pontja értelmében az Illetékes hatóságok 
megállapodást kötöttek… 

1. USA – Magyarország CBC egyezmény 

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések 
cseréjéről szóló kormányközi megállapodás 2. pontja értelmében az Illetékes hatóságok megállapodást 
kötöttek, mely 2018. december 21. óta alkalmazható. A tájékoztató és az egyezmény szövege itt található. 

 
2. Megtörtént a hiba kijavítása az ELEKÁFA-KKI rendszerben 

A 2019. június 7-én közzétett tájékoztatásban jelzett technikai hibák egy részét a NAV sikeresen 
elhárította, így 2019. június 14-től valamennyi elakadt kérelem, amely egyébként megfelelt a küldési 
feltételeknek, továbbításra került az érintett visszatérítési tagállamoknak. 

A tagállami üzenetküldésekről a NAV az ügyfeleit a szokásos „KKI nyugta”, illetve tájékoztató levelek 
formájában egyelőre még nem minden esetben tudja értesíteni, de a hiba teljes kiküszöbölésével a NAV a 
hiányzó értesítéseket is hivatalosan kézbesíteni fogja. A NAV tájékoztatásának teljes szövege itt olvasható. 

3. Megjelentette a NAV a második negyedévi Brent-átlagárat 

A közzétett Brent jegyzési adatok alapján 69,018 dollár volt a Brent ára április  1. és június  15. között, 
vagyis július 1-től nem emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója. Az a benzin esetében 120, a gázolaj 
esetében 110,35 forint marad. 

 
4. A NAV az Informatikai Főosztály Fejlesztési Osztályára informatikai szakértőt keres 

A meghirdetett munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A bér tekintetében a NAV 
tv. rendelkezései az irányadók, azonban a speciális szaktudást igénylő feladatra tekintettel az állami adó- 
és vámhatóság vezetője személyi illetményt állapíthat meg. A pályázat benyújtásának határideje 2019. 
július 5. napja. A pályázati feltételekről bővebben az álláspályázat szövegében olvashat. 

 
5. Feketelisták 

Az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók 

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvánosságra hozatala 
 

 6. Adótraffipax 

Fokozott ellenőrzések lesznek Sopronban június 25. és 30. között, a NAV ellenőrei a VOLT Fesztivál 
kapcsán fokozottan ellenőrzik Sopronban a pékségeket, a vendéglátó egységeket, az élelmiszerüzleteket 
és a taxisokat. 

Helyszíni ellenőrzések lesznek Komárom-Esztergom megyében is, június 24. és 28. között elsősorban a 
strandokon és azok környékén működő vendéglátóhelyeket, kereskedőket ellenőrzik a NAV munkatársai. 

  

https://nav.gov.hu/nav/ado/megallapodasok_egyezsegek/Tajekoztato_az_Amerik20190621.html
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https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190607.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms497194/Allaspalyazat_Informatikai_Foosztaly_informatikai_szakerto_referens_munkakor_betoltesere.pdf
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok/bejelentkezesi_kot_elmulasztok.html
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Diakkent_dolgozni20190606.html
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Diakkent_dolgozni20190606.html
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Kontakt személy 

Kertész Gábor 

Head of Advisory 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com  

Telefon: +36 1 412 3522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Accace-ről 
Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 13 országban, több, mint 550 szakértővel áll 
ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 2000 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését azzal a céllal, hogy 
globális szintű szolgáltató legyen. 

Accace irodák Bosznia és Hercegovinában, Csehországban, Horvátországban, Németországban, Magyarországon, Macedóniában, 
Montenegróban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, és Ukrajnában találhatók. A többi 
európai országban és világszerte az Accace a megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  

 

Szeretne további szakmai cikkeket? 
Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak 
általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthető 
szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt 
előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben szereplő bizonyos 
információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal 
semmilyen felelősséget a lehetséges kockázatokért és 
károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés 
okoz. 

Iratkozzon fel! 
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