Tájékoztatás a hivatali tárhellyel rendelkező ügyfelek adó- és vámügyekben
a NAV-val történő elektronikus kapcsolattartásával összefüggésben
Tájékoztatjuk a hivatali tárhellyel rendelkező ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapján 2018. december 20-án megjelent „A cégkapu
nyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 2019. január 1jét követően” című, a cégkapuval rendelkező ügyfeleinknek szóló tájékoztatóban foglaltak
adó- és vámügyekben a hivatali tárhelyre is megfelelően irányadóak. Ez azt jelenti, hogy
ahol a tájékoztató cégkaput említ, az alatt adó- és vámügyekben a hivatali tárhelyet is érteni
kell.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek1, valamint a Kormány által kijelölt
közfeladatot ellátó szervek ún. együttműködő szerveknek minősülnek.2 Az együttműködő
szervek – ha azt törvény nem zárja ki – egymással elektronikus úton, hivatali tárhelyen
keresztül tartják a kapcsolatot.3
Az együttműködő szervek hivatalos elérhetősége a hivatali tárhely.4 A hivatali tárhely ún.
KRID azonosítóval rendelkezik, mely az elektronikus kapcsolattartás során a tárhely
tulajdonosát azonosítja, és ismeretében a NAV is képes az adott tárhelyre iratot kézbesíteni.
A gazdálkodó szervezetnek minősülő együttműködő szerv (pl. közüzemi szolgáltató) az
általa kijelölt, központi jellegű hivatali tárhelyét az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos
elérhetőségként a rendelkezési nyilvántartásba bejelenti.5
2019. január 1-jétől kezdődően adó- és vámügyekben alkalmazott elektronikus
kapcsolattartás az állami adó- és vámhatósággal:
1. A rendelkezési nyilvántartásba bejelentett KRID azonosítókat a NAV figyelembe
veszi az elektronikus kommunikáció során, mely szerint
- az elektronikus űrlapokat erről a hivatali tárhelyről fogadja be, valamint
- az elektronikus dokumentumokat erre a hivatali tárhelyre helyezi ki.
2. Azon hivatali tárhellyel rendelkező ügyfeleink, amelyek a rendelkezési
nyilvántartásban nem kötelezettek a hivatalos elérhetőség bejelentésére 6, az adóés vámügyekben használni kívánt hivatali tárhely azonosítójukat (KRID)
közvetlenül az illetékes adó- és vámigazgatóságnak jelezhetik kötetlen formában.
A jelzésnek tartalmaznia kell az adószám-KRID párost, mely adó- és vámügyekben
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egyértelműen azonosítja a hivatali tárhely tulajdonosát. Ennek megvalósulását
követően a NAV
- az elektronikus űrlapokat erről a hivatali tárhelyről fogadja be, valamint
- az elektronikus dokumentumokat erre a hivatali tárhelyre helyezi ki.
Tekintettel arra, hogy ún. e-Papír szolgáltatás hivatali tárhelyről nem vehető igénybe,
amennyiben e-Papíron keresztül kívánják az adó- és vámügyekben használni kívánt
hivatali tárhely azonosítót jelezni, akkor az együttműködő szerv képviseletére jogosult
természetes személy saját maga veheti igénybe az e-Papír szolgáltatást. Ebben az
esetben az e-Papírhoz csatolni kell az együttműködő szervezet által kiadmányozott, az
adószám-KRID párosra irányuló jelzést tartalmazó hiteles elektronikus iratot.
Amennyiben a hivatali tárhellyel rendelkező szervezet gépi interfésszel kapcsolódik a
saját hivatali tárhelyéhez, adó- és vámügyekben a zökkenőmentes elektronikus kommunikáció
csak akkor valósítható meg, ha a fenti 1. vagy 2. pontban foglaltak valamelyike teljesül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti tájékoztató kizárólag az adó- és vámügyekben történő
elektronikus űrlap alapú kommunikációra vonatkozik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a
NAV felé küldendő „KR” titkosított fájlok elküldéséhez a fenti 1. vagy 2. pontban
foglaltak valamelyikének megvalósulására, azaz a KRID-adószám páros NAV általi
ismeretére van szükség.
Fontos, hogy azon adó- és vámügyekben, ahol az elektronikus kapcsolattartás 2019. január
1-jét megelőzően is – külön regisztráció vagy kétoldalú megállapodás alapján – már
hivatali tárhelyen keresztül valósult meg (pl. EMEGKERH űrlap benyújtása a NAV-hoz),
változás nem történik. Ezen ügyekben a már kialakított elektronikus kapcsolattartási mód
érvényesül 2019-ben is.
2018. december 28.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

