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Adózói körönként eltérő elektronikus ügyintézési módok

Kis Gábor

„A 2018-as év
legjelentősebb
változása a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
előtti elektronikus
ügyintézésben, hogy
a korábban kizárólag
papír alapon
intézhető ügyek
esetében is megnyílt
az elektronikus út.
Az új elektronikus
ügyintézési módok
azonban adózói
körönként eltérnek
egymástól.”

Az elektronikus ügyintézésre,
illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók
szabadon rendelkezhetnek arról,
hogy
a
NAV
számukra
elektronikus úton a KÜNY
tárhelyükre
dokumentumot
küldjön. A NAV a Rendelkezési
Nyilvántartásból
való
lekérdezéssel minden esetben
figyelembe veszi az elektronikus
Természetes személyek és adó- kapcsolattartás
megengedhetőügyekben elektronikus kapcso- ségére vonatkozó rendelkezést.
lattartásra nem kötelezettek
Amennyiben az adózó telefonon
Ez az adózói kör a következő keresztül azonosított módon
módon
azonosíthatja
magát kíván kapcsolatba lépni a NAV-val,
elektronikus úton a Nemzeti akkor
ez
az
ún.
RKTA
Adó- és Vámhivatal (NAV) előtt: e- szolgáltatáson keresztül valósul
személyi igazolvány, ügyfélkapu meg, amely biztosítja a telefonos
(KÜNY tárhely), részleges kódú ügyintézési rendszerben - az ÜCCtelefonos azonosítás (RKTA).
ben - történő ügyintézést.
A 2018-as év legjelentősebb
változása a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal előtti elektronikus
ügyintézésben, hogy a korábban
kizárólag papír alapon intézhető
ügyek esetében is megnyílt az
elektronikus út. Az új elektronikus
ügyintézési
módok
azonban
adózói
körönként
eltérnek
egymástól.

A fenti azonosítási módok
valamelyikére
regisztrált
természetes
személyekről
a
Belügyminisztérium
Központi
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást
(KÜNY) vezet. Az Ügyfélkapuhoz
és az e-személyi igazolványhoz
biztonságos
kézbesítési
szolgáltatásként ingyenesen jár
elektronikus
tárhely
(KÜNY
tárhely), melyen keresztül a
természetes személyek is igénybe
vehetik az e-Papír szolgáltatást
(https://epapir.gov.hu/).
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Egyéni
vállalkozók
és
az
adóügyekben
elektronikus
kapcsolattartásra
kötelezett,
adóköteles tevékenységet végző
természetes személyek
Ez az adózói kör a NAV irányában
az elektronikus kapcsolattartást a
KÜNY tárhelyén keresztül köteles
lebonyolítani, ezért kötelezően az
elektronikus
azonosításra
alkalmas
Ügyfélkapus
regisztrációval vagy e-személyi
igazolvánnyal kell rendelkezniük.
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Az egyéni vállalkozók saját Cégkaput nem
használhatnak.
Gazdálkodó szervezetek, valamint az
adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra
kötelezett szervezetek

(Cégkapu) áll a rendelkezésükre, azonban
2018. december 31-ig ezek a szervezetek a
NAV előtt továbbra is használhatják a
képviselők KÜNY tárhelyét, azaz a korábban
már megszokott módon kommunikálhatnak
elektronikus úton a NAV-val.

Ez az adózói kör 2018. január 1-jétől
elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus
ügyintézésre kötelezett az adóhatóság előtt,
melyhez az ingyenes elektronikus tárhely

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

2

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

2018. április 9.

