FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Indul a kötelező cégkapu

Kis Gábor

„Az elektronikus

ügyintézés és a
bizalmi
szolgáltatások
általános
szabályairól szóló
2015. évi CCXXII.
törvény alapján
minden gazdálkodó
szervezet köteles
bejelenteni az
ügyintézési
rendelkezésének
nyilvántartásába az
elektronikus
kapcsolattartásra
szolgáló
elérhetőségét,
amelyet röviden
cégkapunak
nevezünk.”

Az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény alapján minden
gazdálkodó szervezet köteles
bejelenteni
az
ügyintézési
rendelkezésének
nyilvántartásába
az
elektronikus
kapcsolattartásra
szolgáló
elérhetőségét, amelyet röviden
cégkapunak nevezünk.

már amennyiben az ügyvezető
regisztrált az ügyfélkapujával a cég
nevében is. Így viszont nemritkán
keveredtek az adott céget érintő
hivatalos
iratok
és
cég
képviselőjének
magánjellegű
információi, ami azt eredményezte, hogy az adminisztratív
teendőket az érintett személy csak
akkor tudta átadni bárki másnak,
ha egyúttal beletörődött, hogy az
illető betekintést nyerhet a
Elektronikus
ügyintézésre nyilvántartott
személyes
köteles:
dokumentumaiba is.
- az
ügyfélként
eljáró
A jogalkotó szándéka annak
gazdálkodó szervezet,
elérésére irányul, hogy - az
- az ügyfél jogi képviselője, ügyfélkapu
mintájára
a
valamint
cégeknek,
alapítványoknak,
szervezeteknek is legyen egy
- az ügyfélként eljáró állam,
saját, hivatalos felülete. A
önkormányzat,
kötelező
cégkapu
talán
költségvetési szerv, ügyész,
legfontosabb szerepe a jövőben az
jegyző, köztestület, és
lesz, hogy fokozatosan átvegye a
minden
egyéb
hivatalos
kommunikációs
közigazgatási hatóság.
csatorna szerepét a regisztrációra
A törvényi rendelkezés célja, hogy kötelezett szervezetek és az állam
a jogi személyek ügyintézése között, azaz hogy az eddig postán
küldemények
helyett
fokozatosan áttérjen a megszokott érkező
lehetőséget
biztosítson
– és
papíralapúról az elektronikus
kötelezettséget
formára. Erre jelenleg a cég esetenként
keletkeztessen
–
a
társaságoknak
vezetőjének személyes ügyfélarra, hogy a gyorsabb és
kapuján keresztül van mód,
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egyszerűbb, valamint korszerűbb elektronikus
kapcsolattartást válasszák.

megadása
szükséges,
valamint
dokumentumokat is csatolni szükséges.

A regisztrációt az e-ügyintézési törvény
alapján augusztus végéig kell elvégezni, a
törvény azonban egy átmeneti felkészülési
időszakot biztosít, így ez 2017. december 31-ig
hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehető
meg.

A regisztrációt végző személynek az
ügyfélkapus, telefonos, vagy az új típusú
elektronikus személyazonosító igazolványok
egyikével azonosítani szükséges magát.

Az illetékes hatóságok 2018. január 1-jétől
jogosultak lesznek a törvényességi felügyeleti
eljárás vagy hatósági ellenőrzés megindítására
azon gazdálkodó szervek esetében, amelyek
nem regisztráltak.
A regisztráció a www.cegkapu.gov.hu címen
indítható el.
Online a teljesen automatikus regisztrációt
csak cégnyilvántartásban
szereplő
cég
esetében és a cégképviselő saját nevében lehet
elvégezni.
Egyéb esetekben (egyéb cégformák, vagy ha
nem a képviselő végzi a regisztrációt, esetleg
együttes cégképviselet esetén) is lehetőség van
online regisztrációra, de ekkor további adatok

Összességében tehát a cégkapu regisztrációs
kötelezettségnek úgy lehet a legegyszerűbben
eleget tenni, ha a cégképviselő rendelkezik
valamilyen típusú elektronikus azonosítási
formával és a cégnyilvántartásban szereplő
gazdálkodó szervezetet a cég képviseletére
jogosult regisztrálja.
Kormánydöntés alapján az egyéni vállalkozók
továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással
jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra,
ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség
ezt a kört nem érinti.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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