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Kötelező cégkapu regisztráció – kinek, hogyan és meddig?
A jövő év elején indul az úgynevezett cégkapu szolgáltatás, amely a már jól ismert ügyfélkapu kvázi
„testvéreként” hasonló funkciót tölt majd be, csak vállalkozások részére. Az új rendszer a gazdálkodó
szervezetek és az állam közvetlen, elektronikus kommunikációjának biztosítása érdekében jön létre.
Jelen összefoglalónkban a regisztrációval kapcsolatban szeretnénk segítséget nyújtani.

Alighanem a legfontosabb kérdés,
kiket érint?
Mivel a 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési
tv.) szerinti definíció alapján határozzák meg az
alanyokat, így az ebben használt gazdálkodó
szervezet definíció szerint „belföldi székhellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az
eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában
gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi
gazdasági tevékenységet folytató jogi
személyiséggel nem rendelkező, belföldi
székhelyű szervezet.”. Leegyszerűsítve, minden
belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetre vonatkozik. Ebből kifolyólag a csak
áfaregisztrációval rendelkező adóalanyokra nem
vonatkozik. Az egyéni vállalkozók pedig
továbbra is majd ügyfélkapun keresztül végzik a
teendőket.

Mi a funkciója?
A jövő évtől a gazdálkodó szervezeteknek
elektronikus úton kell kapcsolatot tartaniuk az
állammal. Azaz 2018. január 1-je után az
érintettek már csak a cégkapun keresztül
küldhetnek majd hivatalos ügyekben
dokumentumokat, és a hatóságok is ezen
keresztül kommunikálnak majd a céggel. Az
ehhez szükséges hivatalos elérhetőségnek a
cégjegyzék adatai között is meg kell jelennie

Meddig és hogyan regisztráljunk?
A cégkapu bejelentkezésre szolgáló határidő
2017. augusztus 30-a volt, viszont 2017.
december 31-ig úgynevezett türelmi időszak van
érvényben, azaz év végéig szankciókra nem kell
számítani azoknak sem, akik elmulasztották a
nyár végi bejelentkezési határidőt.
Amennyiben idén év végéig sem történik meg a
regisztráció, akkor a nem regisztrált
vállalkozások szankcióra számíthatnak.
A regisztráció gyakorlatilag a cégkapu
bejelentését jelenti. Ehhez első lépésben kell
egy email cím, amit érdemes napi
rendszerességgel ellenőrizni. Javasoljuk egy
külön cégkapuhoz létrehozott email cím
alkalmazását, hogy jól elkülönülve legyenek a
céges dokumentumok
(pl:cegkapu@tarsasagneve.hu). Ezt követően a
http://cegkapu.gov.hu felületen keresztüli
azonosítás után, aminek a legegyszerűbb módja
az ügyfélkapus azonosítás (amivel adott
társaság ügyvezetőjének rendelkeznie kell) a
gazdálkodó szervezet adatait kell csak kitölteni.
Lehetőség van cégkapu megbízottakat
létrehozni, akik a napi dokumentumok
ellenőrzését végzik, de nem jogosultak a cég
nevében eljárni.
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Mit tegyek, ha külföldi az ügyvezető?
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló 451/2016. (XII. 19.) kormányrendelet 89.§
(2) pontja kimondja, hogy „Gazdálkodó
szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a
gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult
természetes személy kezdeményezheti.” Így
általános szabály szerint nem a könyvelő vagy
adótanácsadó (cég) kezdeményezi a
regisztrációt, az a cég képviselőjének feladata,
függetlenül attól, hogy külföldinek minősülnek-e.
Lehetőség van azonban meghatalmazást adnia

a képviselőnek más szermély – akár a könyvelő,
tanácsadó – számára is. Ilyen esetben azonban
online nem, csak papír alapon intézhető a
regisztráció.

Amennyiben további kérdései lennének a
cégkapuval kapcsolatban, vagy részletes
tájékoztatásra lenne szüksége a regisztrációt
illetően, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot,
szakértőink állnak szíves rendelkezésére

Záradék
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem
tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben
szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges
kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz.
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A szerzőről
Gábor 2016-ban csatlakozott az ACCACE Hungary-hoz és vette át az adótanácsadó-üzletág vezetését.
Szakmai pályáját 2005-ben kezdte a KPMG merger & acquisition csapatában, majd 2006-tól 10 évig a BDO
adótanácsadójaként dolgozott, melyből az utolsó 3 évben ügyvezetőjeként és adópartnereként vezette az
adótanácsadó csapatot.
Gábor immáron 12 éves szakmai pályája alatt alapos ismereteket szerzett az összes fő közvetlen és
közvetett adónem területén. Kiemelt szakterülete a nemzetközi jövedelemadózás, általános forgalmi adó,
üzleti promóciók és nyereményjátékok, cégtranzakciók és átvilágítások.
Gábor a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán végzett adó, vám, illeték szakirányon. Mérlegképes
könyvelői OKJ képesítéssel rendelkezik és a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált adótanácsadó.
Rendszeres előadója szakmai konferenciáknak illetve szerzője a Wolters Kluwer kiadó on-line és off-line
kiadványainak és szaklapjainak.
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Az Accace-ről
Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 13 országban,
több, mint 550 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 2000
nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését
azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen Accace irodák Csehországban, Magyarországon,
Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Bosznia és Hercegovinában,
Horvátországban, Németországban, Macedóniában, Montenegróban, Szerbiában és Szlovéniában
találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a megbízható partnerhálózatán keresztül
van jelen.
Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!

