
 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ 1470 OSAP NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ JELENTÉS BEKÜLDÉSI 
MÓDJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL 
(és néhány fontosabb információ) 

 
Az OSAP 1470 nyilvántartási számú jelentés beküldési módja 2017 I. negyedévétől megváltozik, 
melynek következtében a https://szolgkulker.ksh.gov.hu/szolgkulker elérési útvonalon található 
adatgyűjtő rendszer megszűnik. A 2017. I. negyedéves kérdőívet, illetve visszamenőleges 2016-os 
adatjavítást 2017 áprilisától már kizárólag csak a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül lehet 
beküldeni. 
Amennyiben Önnek van egyéb KSH-Elektra rendszerben küldendő adatszolgáltatási 
kötelezettsége és már rendelkezik a belépéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval, a 
rendszerbe belépve tudja elkészíteni a nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatásokra vonatkozó 
jelentését is. Itt automatikusan meg fog jelenni az 1470-es kérdőív a feladatlistájában. 
  
Abban az esetben, ha Ön még nem küldött be jelentést az ELEKTRA-n keresztül: email-ben 
fogja megkapni a belépéshez szükséges információkat. 
FONTOS, hogy a szolgkülker rendszerben ( https://szolgkulker.ksh.gov.hu/szolgkulker ) a kapcsolat 
karbantartó menüpontban a cég adatait mielőbb aktualizálja (cég elérhetőségei, kapcsolattartó 
személye, elérhetőségei, vezető elérhetőségei), mert ezeket az adatokat az ELEKTRA automatikusan 
átveszi a szolgkülker rendszerből, a megadott email címre fog megérkezni a belépéssel kapcsolatos 
tájékoztató is. 
 
A kitöltésnél kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat is: 
 

1. A 1765. számú ÁFA nyomtatvány és az A60-as összesítő nyilatkozat szolgáltatásnyújtás 
és szolgáltatás igénybevétel adataival, valamint a társasági adóbevallás vonatkozó soraival 
(pl. exportértékesítés nettó árbevétele, igénybe vett szolgáltatások értéke) kérjük, 
ellenőrizzék az OSAP 1470 ny. számú jelentésben kitöltött adatokat. 

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a KSH és a NAV jelentések adatainak nem kell 
megegyeznie! Az eltérést okozhatja, hogy az ÁFA-bevallás vonatkozó sorai 
tartalmazhatnak termékforgalmat, illetve nem tartalmaznak – az ÁFA tv. hatálya, illetve a 
számla és szolgáltatásteljesítés idejének eltérése miatt – egyes szolgáltatás-
külkereskedelmi tranzakciókat. Kérjük, a bevallások adatainak jelentős különbsége esetén 
jelezzék az eltérés okát az elektronikus adatszolgáltatási felület „Megjegyzés” rovatában. 

 
2. Reexportáló cégek figyelmébe: reexport-tevékenység esetén a KSH jelentésen nem csak a 

Közösségen belüli háromszögügyleteket, hanem az unión kívüli reexport ügyletek értékét 
is szükséges feltüntetni. Reexportnak minősül az az eset is, amikor a vásárlás és az 
értékesítés – Magyarországon kívül – ugyanazon ország területén történt, így ezt a 
forgalmat is jelenteni szükséges. 
 

3. A közúti fuvarozási tevékenységhez kapcsolódó, közút, híd, alagút használatáért fizetett 
díjakat (autópálya-matrica, útdíj, kompdíj, alagútdíj) közúti szállítást kiegészítő 
szolgáltatásként (EBOPS 226) kell jelenteni. Kérjük, a részletekért tanulmányozzák a 
kitöltési útmutatóban a 226-os EBOPS-ra vonatkozó leírást. 
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4. Kormányzati szolgáltatást azon intézmények jelenthetnek, aki az államháztartás központi 

alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű 
előirányzat, elkülönített állami pénzalap, vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapja 
kezelő szerve.  

 
5. A magyar adószámmal, de telephellyel, székhellyel, stb. nem rendelkező külföldi 

székhelyű gazdasági szervezettel (ÁFA-regisztráció) lebonyolított szolgáltatás-
külkereskedelmi forgalmat is jelenteni kell (partnerország a külföldi székhely szerint). 

 
6. Az EU tagállamokkal folytatott szolgáltatás-ügylet is külkereskedelemnek minősül. 

 
7. A hiányos jelentések készítésének elkerülése érdekében azon adatszolgáltatóknak, aki 

informatikai programmal készítik el a jelentéshez szükséges adatállományt, javasoljuk a 
program által használt főkönyvi számok listájának felülvizsgálatát, amennyiben az az év 
folyamán esetlegesen bővült. 

 
8. A jelentéskészítő személyének változása esetén ügyeljenek arra, hogy a kérdőív előlapján 

található ’Kitöltő adatai’ mezőket módosítsák. 
 

Szakmai vagy technikai problémák rendezéséhez a szolgkulker@ksh.hu e-mail címen kérhet 
segítséget munkatársainktól. 
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