Útmutató a díjbevallási űrlap ERA rendszerben történő
kitöltéséhez
1. Lépjen be az ERA rendszerbe (https://era.mnb.hu), és jelentkezzen be.
2. A szolgáltatások közül válassza ki az OBA adatszolgáltatást, azon belül pedig a 2016. évre
vonatkozó Díjmegállapítási űrlapot.
3. Az űrlap tartalmilag megegyezik a 2013-ban használt táblázattal, csak az egyszerűbb
kitöltés érdekében három lapfülön helyezkedik el (Díjmegállapítás, Tájékoztató, Adatok).
4. A táblázat fejlécében megtekintheti a bevallás évét és hitelintézetének adatait. Itt
választhatja ki, hogy eredeti beküldést választ, vagy korábban beküldött bevallásának
módosítását.

5. Az egyes sorok megfelelő felosztását a sorok szélén található figyelmeztető feliratok
segítik, amelyek a mentés gomb megnyomását követően jelennek meg. Az ellenőrzési
funkció a BEKÜLDÉS gomb megnyomásakor fut le és addig nem engedi elküldeni az
űrlapot, amíg az hibás értéket tartalmaz.

2

6. Az E és az F sorban kérjük feltüntetni a devizában, illetve külföldi fióktelepnél elhelyezett
betétek összegét ezer Ft-ban, 2015. december 31-én érvényes árfolyamon (313,12 Ft)
átszámítva, időarányos kamatokkal együtt.

7. A díjfizetési kötelezettség kiszámítása a beírt értékek alapján automatikusan megtörténik, a
2016. I. félévre fizetett kötelezettség mező is automatikusan kitöltődik.

8. A bevallási táblázatban található „Tájékoztató” táblát a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően kérjük kitölteni. Az első két oszlopban a 100 000 eurós értékhatár alatti és
feletti bontásban kérjük megadni az ügyfél darabszámot és a betétek összegét ezer
forintban. A 100 000 euró 2015. december 31-én 31.312.000 forintnak felelt meg.
9.
A (T)1 oszlopba beírt értéknek (100 000 euró alatti betétek összesen) meg kell egyeznie
a (T)11-(T)17-ig sorszámozott oszlopokba beírt értékek összegével.
10. Kérjük töltsék ki az „Adatok” táblában található azonosító adatokat is (kitöltő,
könyvvizsgáló, e mail cím, stb.).
11. Kitöltés közben a MENTÉS gombbal bármikor menthető az űrlap.
12. A kitöltés után a táblázat a BEKÜLDÉS gomb megnyomásával küldhető be. Ekkor
először az aláírás funkciót kell végrehajtani, majd a sikeres aláírást követően az űrlap
elküldésre kerül.
13. Az elküldött űrlap másolatát a hitelintézet PDF formátumban elektronikus levélben
kapja meg.
Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, szíveskedjen munkatársainkat az alábbi
telefonszámon felhívni:
Glasz Richárd
Tel: (06-1) 224 0751
e-mail: glasz@oba.hu

Deák Anita
Tel: (06-1) 801-8784
e-mail: deak@oba.hu

Észrevételeiket örömmel vesszük.
Üdvözlettel:

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP

