
 

Tájékoztatás a gazdálkodó szervezetek adóügyeinek elektronikus intézéséről 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (Eüsztv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 

451/2016. (XII.19. Korm. rendelet (eVhr.) értelmében 2019. január 1-jétől  

- az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet1 (ügyfél) a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalnál (NAV) intézhető adóügyekben kizárólag elektronikusan, a Kormány által 

ingyenesen biztosított elektronikus tárhelyen cégkapun keresztül, vagy az arra jogosult 

szervezet2 hivatali tárhelyen keresztül járhat el; 

- a NAV a hivatalos küldeményeit az ügyfél cégkapujára, vagy az arra jogosult szervezet 

hivatali tárhelyére, illetve az egyéni vállalkozónak minősülő adóhatósági ügyek kapcsán 

meghatalmazott képviselő esetén annak Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz 

kapcsolódó tárhelyére (KÜNY tárhely) küldi. 

 

Ha a gazdálkodó szervezetet természetes személy képviseli, úgy a képviselő KÜNY tárhelyét 

(köznyelven Ügyfélkapuját) az adóügyek intézéséhez január 1-jétől csak akkor használhatja, ha a 

meghatalmazott képviselő olyan egyéni vállalkozó, aki cégkapu nyitására nem kötelezett (például 

olyan könyvelő, aki tevékenységét egyéni vállalkozói minőségben végzi).  

 

A jogszerű eljárás biztosítása érdekében kérjük, hogy 2019. január 1-jétől – ha egyéni 

vállalkozónak nem minősülő meghatalmazottja útján kíván eljárni – cégkapuját használja a 

NAV előtti ügyintézéskor. Tájékoztatjuk, hogy adóügyekben az elektronikus kapcsolattartásban 

a cégkapu esetében is az Eüsztv. 14. § (4) bekezdés alkalmazott kézbesítési szabályok3 

érvényesülnek. 

 

A cégkapu szolgáltatás lehetőséget biztosít a hozzáférési jogosultságok kezelésére és egyes, a 

cégkapu használatához kapcsolódó beállítások elvégzésére. Javasoljuk, hogy a NAV-val történő 

elektronikus kapcsolattartás érdekében vegye igénybe a cégkapu szolgáltatás által kínált beállítási 

lehetőségeket, illetve gondoskodjon a hozzáférési jogosultságok rendszeres karbantartásáról. 

 

A NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) ingyenesen letölthető Általános Nyomtatványkitöltő 

programmal (ÁNYK) a cégkapun keresztül a NAV által rendszeresített űrlapok, bevallások 

benyújthatók. A cégkapura értesítések érkeznek a dokumentum befogadásáról.  

 

Cégkapu használattal és a jogosultságok beállításával kapcsolatos kérdések esetén keresse a 

Kormányzati Ügyfélvonalat e-mailben (ekozig@1818.hu), vagy telefonon a 1818-as, külföldről: 

+36 1-550-1858 számon a 1.2-es menüpontot, ÁNYK használatával kapcsolatos kérdések 

esetén pedig az 1.4-es menüpontot választva. A cégkapuhoz kapcsolódóan bővebb információt a 

https://cegkapu.gov.hu oldalon találhat. 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
                                                           
1 Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában meghatározott szervezetek.  
2 Az Eüsztv. 51. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által 

kijelölt közfeladatot ellátó szervek ún. együttműködő szerveknek minősülnek, melyek az Eüsztv. 52. § (2) 

bekezdése értelmében egymással elektronikus úton, hivatali tárhelyen keresztül tartják a kapcsolatot. Ugyancsak 

együttműködő szervnek minősülnek és hivatali tárhelyet használnak az Eüsztv. 1. § 17. pont j) alpontja alapján a 

közüzemi szolgáltatók. 
3 Az Eüsztv. 14. § (4) bekezdés szerint a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, 

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az 

igazolásban feltüntetett időpontban, 

b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett 

megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy 

c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri 

értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon. 
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