Kitöltési útmutató
MKEH034 számú bejelentőhöz

Az MKEH034 számú kérelem-nyomtatvány Ügyfélkapun/Cégkapun keresztül történő beküldésével
tudja bejelenteni az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató belső szabályzatának
átdolgozását.
Mielőtt ezt beküldené a hatósághoz a kijelölt személy bejelentése nélkülözhetetlen a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) részére, melyhez a következőket kell tennie:
Nyissa meg a www.nav.gov.hu honlapot:
 Nyomtatványkitöltő programok (bal oldali menüsorból kiválasztani), kattintás után a lap
közepén újra kattintani a „nyomtatványkitöltő programok”-ra,
 „Bevallás száma” legörgethető menüből alulról a 6. elemet kiválasztani, amely a
VPOP_KSZ17-es nyomtatvány,
 Letölteni a VPOP_KSZ17-es nyomtatványt az ÁNYK keretrendszerre, kitölteni (különös
tekintettel: jogszabályi kötelezettségnél bejelölni, hogy „mindkettő”), majd beküldeni
keretrendszeren keresztül a NAV-nak,
A NAV 2 db automatikus válaszüzenetet küld miután befogadta a nyomtatványt, a 2. válaszüzenetből
a dátumot és a 6 jegyű azonosító számot – kapott tájékoztatás sorszáma – beírni az MKEH034es bejelentésen a megfelelő helyre.
Az MKEH034 számú bejelentés hatósághoz történő benyújtásának módja:
Nyissa meg a www.mkeh.gov.hu honlapot. Az MKEH034-es e-nyomtatvány ÁNYK programba
telepítése:
 E-nyomtatványok menüpontra (jobb oldali menüsorban) kattintani,
 „Nemesfémes tevékenység és pénzmosási felügyelet” részhez letekerni (az oldal közepén),
 MKEH034-es nyomtatványt kiválasztani, a „Nyomtatvány” feliratra kattintva letölteni, ÁNYK
programba telepíteni.
 ÁNYK program megnyitása,
 MKEH034-es nyomtatvány megnyitása: (Adatok  Új nyomtatvány  a Sablonok közül
válassza ki az MKEH034-es nyomtatványt [csak a telepített nyomtatványok találhatóak meg a
Sablonok között]  Megnyitás)
 Kitöltés
 Beküldeni Ügyfélkapu/Cégkapu segítségével (”Kapcsolat az Ügyfélkapuval”  „nyomtatvány
megjelölése elektronikus beküldésre”  rákérdez a program arra, hogy „indulhat a
nyomtatvány megjelölése”, itt az igen–re kell kattintani, ezután menti a nyomtatványt a
megjelölt helyre. Ezt követően ismét „Kapcsolat az ügyfélkapuval”  „nyomtatvány beküldése
ügyfélkapun keresztül”  kéri a rendszer az Ügyfélkapus belépéshez szükséges adatokat,
amint megadtuk a belépési adatokat, be is küldtük a nyomtatványt..
Cégkapus beküldésnél ugyanezek a lépések, csak a „Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval” fülre
szükséges kattintani. A Cégkapu-beküldés beállítása megtalálható ezen az oldalon:
https://www.nav.gov.hu/nav/gyik/cegkapu#faq_5398867 (6. pont).

A hatóság nem küld visszaigazolást, miután befogadta az e-nyomtatványt, az Ügyfélkapu/Cégkapu
tárhelyen a ”Szűrés”-nél kell beállítani, hogy a rendszerüzenetek is láthatóak legyenek, az ott látható
feladási igazolást és letöltési igazolást a rendszer automatikusan állítja. Feladási igazolást akkor állít
ki a rendszer, amikor a szolgáltató sikeresen beküldte a nyomtatványt a hatóságnak. A letöltési
igazolást akkor állítja ki a rendszer, ha a hatóság letöltötte a beküldött anyagot. Ezek az igazolások 30
nap után törlődnek a tárhelyről, így azt tárolás céljából a tartós tárba lehet átmozgatni vagy a gépre
lehet lementeni.
Az MKEH034 számú kérelem nyomtatvány kitöltendő rovatai:
Az előlap fülön:
1. A „Rendelkezési Nyilvántartás tartalmaz–e a kérelemmel kapcsolatos” résznél: ha az Ön
esetében nincs a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazásra, kapcsolattartásra vagy egyébre
vonatkozó rendelkezés, akkor ezt a pontot hagyja üresen.
2. „Nyilatkozat” résznél X”–szel szükséges jelölnie, hogy a mellékelt, másolatban benyújtott iratok az
eredetivel mindenben megegyeznek.

MKEH034–es fülön:

Alulírott

(képviselő neve),
(vállalkozás neve),

A képviselő neve előtti mezőbe írja be az ügyvezető nevét, vagy az egyéni vállalkozó nevét, a
vállalkozás nevéhez pedig vagy a vállalkozás nevét, vagy az egyéni vállalkozó nevét az e.v.
rövidítéssel együtt.
AK-szám: ide azt a számot írja be mellyel a hatóság Önt nyilvántartásba vette.
Az első dátum-mezőbe az átdolgozás dátumát kell beírni, a második dátum-mezőbe azt a dátumot,
amikor a kijelölt személyt bejelentette a NAV-hoz, ez után pedig a bejelentés számát, melyet a
bejelentés után kapott vissza a NAV-tól válaszüzenetben (tájékoztatás sorszáma).
A vállalkozás elektronikus elérhetősége: ide vállalkozás e-mail címét kell beírnia
A vállalkozás Pmt. szerinti belső szabályzatának átdolgozásáért felelős személy neve, beosztása: itt
annak a személynek szükséges megadnia a nevét és beosztását, aki felelős a szabályzat
átdolgozásáért.

Az „(előző lezárt) évben bruttó árbevételem” mezőbe először az előző lezárt év évszámát írja be, majd
adja meg az előző lezárt évben elért árukereskedelmi tevékenységéből származó bruttó árbevételt.
Írja be először számmal, majd betűvel.
Nyilatkozatok: itt a felsorolt lehetőségek közül kell azokat „X”-szel jelölni, amelyek az Ön
vállalkozásában előfordulnak.

