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„2018. január 1-től

kötelező a
gazdálkodó
szervezetek számára
az állammal való
elektronikus
kapcsolattartás, és az
ehhez szükséges
hivatalos
elérhetőségről
történő
dokumentumküldés
és az azon történő
fogadás. A
kötelezettség
teljesítéséhez az
állam a gazdálkodó
szervezetek számára
Cégkapu
szolgáltatást
biztosít.”

Az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban:
e-ügyintézési tv.) értelmében 2018.
január 1-től kötelező a gazdálkodó
szervezetek számára az állammal
való elektronikus kapcsolattartás,
és az ehhez szükséges hivatalos
elérhetőségről
történő
dokumentumküldés és az azon
történő fogadás. A kötelezettség
teljesítéséhez
az
állam
a
gazdálkodó szervezetek számára
Cégkapu szolgáltatást biztosít. A
gazdálkodó szervezeteknek a
Cégkapu szolgáltatásra legkésőbb
2017. december 31-ig kellett
regisztrálni.
A Cégkapu a gazdálkodó szervezet
által igényelt, biztonságos, hiteles
tárhely,
amely
az
adott
gazdálkodó
szervezethez
kapcsolódik. Működését és célját
tekintve
hasonló
a
magánszemélyeknek
biztosított
Ügyfélkapu szolgáltatással, de
nem azonos vele! Az Ügyfélkapu
szolgáltatás
a
magánszemély
azonosítására szolgál, aminek
segítségével
a
magánszemély
különböző,
elektronikus
szolgáltatásokat érhet el, többek
között a saját tárhelyét is.

2020. november 23.

A saját tárhelyre azok a
küldemények érkeznek, amelyek
az adott felhasználót, mint
magánszemélyt illetik.
A Cégkapu szolgáltatás
A Cégkapu egy elektronikus
postafiók
kifejezetten
a
gazdálkodó szervezetek számára,
ahol minden érintett és arra
jogosultsággal rendelkező személy
egy helyen férhet hozzá az adott
cég vagy szervezet hivatalos
levelezéséhez.
A
Cégkapu
szolgáltatásra
regisztrálni kell. A regisztráció
megtehető a szervezet törvényes
képviselője,
vagy
annak
meghatalmazottja által is. A
Cégkapu
kezelésére
a
későbbiekben az adott gazdálkodó
szervezetnél az erre felhatalmazott
természetes
személy
(Cégkapumegbízott) vagy az általa
regisztrált, a gazdálkodó szervezet
által
megbízott
további
felhasználók
jogosultak
(Ügykezelők).
A Cégkapu teljesen online
regisztrációját
csak
a
cégnyilvántartásban szereplő cég
esetén lehet alkalmazni.

1

Az űrlapos regisztráció azon szervezetek
esetében alkalmazható, ahol a regisztrációt
végző személy nem szerepel a szervezet
közhiteles nyilvántartásában, vagy ahol a
választott cégforma „egyéb” cégforma. Az
űrlap kitöltése szintén online módon történik,
azonban a sikeresen beküldött űrlapot
ügyintéző ellenőrzi és dolgozza fel.
A
Cégkapu
gyakorlatban

elérése,

használata

a

A Cégkapu sikeres regisztrációja után érhető el
a Cégkapuhoz tartozó elektronikus tárhely,
amely helyileg azonos helyen található a
magánszemélyek értesítési tárhelyével. A
tárhelyet a Cégkapu megbízott – a saját
Ügyfélkapus azonosítása utána – a mo.hu
(magyarország.hu) webhelyen, a saját értesítési
tárhelye alatt, a legördülő menüben éri el. A
menü alapesetben csak a cég adószámát
tartalmazza. Az adott céghez tartozó tárhelyre
belépve
van
lehetőség
az
érkezett
küldemények elolvasására, letöltésére, illetve
az egyéb, Cégkapuval kapcsolatos feladatok
(pl.: Ügykezelő hozzárendelés) elvégzésre.
Tehát az adott cég Cégkapu tárhelyéhez azok a
magánszemélyek férnek hozzá, akik erre
jogosultságot kaptak a Cégkapumegbízottól,
és a szolgáltatást a saját Ügyfélkapus
azonosításuk után, az értesítési tárhelyen érik
el.

számára, és az érkező küldeményeket az
adóhatóság úgy kezeli, mint amit az adott cég
képviseletében adtak fel.
Azonban az, hogy a magánszemély a
Cégkapuhoz hozzáféréssel rendelkezik, nem
jelenti
azt,
hogy
jogosult
a
cég
adókötelezettségekkel kapcsolatos ügyeinek
intézésére is. Bár a Cégkapura regisztrált
magánszemély
képes
dokumentumokat
küldeni, a gyakorlatban például a NAV által
küldött válaszokat csak abban az esetben
kaphatja meg, ha külön megbízással
rendelkezik az adóhatóság felé. A megbízás
benyújtására külön nyomtatvány (EGYKE)
szolgál, amely főszabályként szintén csak
elektronikusan nyújtható be. Tehát ahhoz,
hogy egy adott cég esetében a magánszemély
hozzáférjen a cég elektronikus tárhelyéhez és
az adókötelezettségeit is teljesíteni tudja, úgy
egy időben szüksége van mind a Cégkapus
jogosultságra
(Cégkapumegbízott,
vagy
Ügykezelő), és a NAV-nak benyújtott
meghatalmazásra (EGYKE) is.

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

A Cégkapu és a NAV kapcsolata
Az e-ügyintézési törvény értelmében az
elektronikus kapcsolattartási kötelezettség az
adóhatósággal
történő
levelezésre,
dokumentum küldésre is kiterjed, így például
a bevallásokat kötelező a Cégkapun keresztül
beküldeni. Tehát a Cégkapuról, a megfelelő
jogosultsággal
bíró
személy
képes
küldeményeket eljuttatni az adóhatóság
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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