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A tArtAlomból:

2019. évi változások az elektronikus ügyintézésben

Gazdálkodó és egyéb szervezetek számára 
2017. augusztus 31-ig volt kötelező a Cégkapun 
történő regisztráció, és számukra 2018. január 
 01-től kötelező a Cégkapu használata. De mire is 
jó a Cégkapu? Miért van létjogosultsága? Cégkapu 
segítségével kettévált a Személyi Ügyfélkapu, és 
a cégek „hivatalos Ügyfélkapuja”. Értem ezalatt, 
hogy a hivatalok a Cégkapun leveleznek az 
érdekeltekkel, így sokkal kevesebb papírra van 
szükség, az idézések, végzések, határozatok, 
jegyzőkönyvek, kérelmek, stb. a Cégkapura 
érkeznek, és azokat már nem a postás kézbesíti.

Az idei év – és főként annak második fele – 
jobbára a 2019. évre történő felkészülés, átállás 
jegyében zajlik annak érdekében, hogy a gaz-
dálkodó szervezetek jövő évtől kizárólag a Cég-
kapun keresztül elektronikus úton intézzék 
adóügyeiket. Ez már az idei évben is főként így 
van, azonban jelenleg a képviseletükben eljáró 
személyek (köztük a könyvelők) az ügyfélkaput 
használhatják. 

2019. január 1-jétől már az adóhatósággal 
történő kommunikáció kötelező plattformja is 
a Cégkapu lesz. Így a Cégkapu többek között 
a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra, 
a bevallások beküldésére, hivatalos dokumen-
tumok letöltésére szolgál, valamint az adóhi-
vatal küldeményeit ugyancsak a Cégkapun át 
küldi. Ez mit fog jelenteni a gyakorlatban? 2019. 
január 01-től bármilyen NAV-nak szóló bevallást, 
önellenőrzést, kérelmet, ügyiratot, stb. kizárólag 

a Cégkapun keresztül lehet beküldeni, kizárólag 
a Cégkapu Ügykezelő által!

Tekintve, hogy ha nincs cégkapu regisztrá-
ció és Ügykezelő kijelölés, akkor 2019. január 
01-től nincs kommunikációs lehetőség a NAV-val, 
nem fognak bemenni a bevallások sem. Ez akár 
a számviteli szolgáltatási szerződések alapfelté-
teleinek ellehetetlenüléséhez is vezethet, szerző-
dések szűnhetnek meg, melyet véleményem sze-
rint egyetlen felelősen gondolkodó könyvelő sem 
fog megengedni magának. Ezért fontos, hogy 
időben felhívjuk ügyfeleink, partnereink figyelmét 
arra, hogy az általuk képviselt szervezet Cégkapu 
szolgáltatásába Ügykezelőként rögzítsenek.

Cégkapu Ügykezelő rögzítés a https://tar-
hely.gov.hu oldalon az érintett szervezet képvi-
selője által a saját ügyfélkapus felhasználói név-
vel és jelszóval történő bejelentkezést követően 
a  „BEÁLLÍTÁSOK” alatt, a „Cégkapu adminisztrá-
ció” részben végezhető el oly módon, hogy a Cég-
kapu Ügykezelő beállításához elsőként a szervezet 
hosszú nevére kell kattintani, majd ezen belül az 
„Ügykezelők” részben „Új hozzáadása”-val az Ügy-
kezelő személyes adatait értelemszerűen meg-
adva „Hozzárendel”-jük az Ügykezelőt. Ezt köve-
tően a kijelentkezés a szokásos módon történik.

Felépítését, működését tekintve nagy válto-
zásra nem kell számítani, hiszen a Cégkapu felépí-
tése megegyezik a már megszokott ügyfélkapu 
felépítésével. A dokumentum feltöltése, letöl-
tése és tartós tárba helyezése azonos logikával 

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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Változások az egyszerűsített Végelszámolásban  
2018. július 1-jétől

 működik. Eltérés az ügyfélkapuhoz képest, hogy 
a Cégkapun kezelhetők a hozzáférési jogosultsá-
gok és elvégezhetők az egyes, a Cégkapu haszná-
latához kapcsolódó beállítások. Így a Cégkapus 
kommunikáció teljes egészében kiváltja a hagyo-
mányos papír alapú levelezést. 

A gazdálkodó szervezeteknek a Cégkapu hasz-
nálatához elegendő regisztrálniuk, amelyet a szer-
vezet képviseletére jogosult természetes személy 
kezdeményezhet.

Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkaput 
fogják használni, azonban ennek új neve KÜNY-tár-
hely (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) 
lesz. Tehát egyéni vállalkozóknál az adóügyek inté-
zésében nem lesz változás, számukra továbbra is 
az ügyfélkapu szolgál az elektronikus kommuniká-
cióra, amelyhez csak ügyfélkapus regisztrációra 
vagy tárhelyszolgáltatást is magában foglaló e-sze-
mélyi igazolványra van szükség.  ◙

A cégtörvény változása értelmében bővült az egy-
szerűsített végelszámolást választók köre a Kft-vel 
és Rt-vel. Egyszerűsödtek a szabályok, most már 
nem kell hozzá ügyvédi képviselet, ennek követ-
keztében az egyszerűsített végelszámolás meg-
indításával kapcsolatos kérelmet az adóhatóság-
nál (és nem a cégbíróságon) kell előterjeszteni. 
Ez a szabályozás tovább terheli a könyvelőket, 
ugyanis a végelszámoláshoz kapcsolódó könyve-
lési dokumentáció elkészítése mellett a végelszá-
molással kapcsolatos iratmintákat is a könyvelők 
küldik be, kezelik, és – saját tapasztalatom, hogy – 
a cégek a könyvelőkre testálni a végelszámolással 
kapcsolatos különböző más dokumentumok elké-
szítését is, melyeket korábban az ügyvédek szer-
kesztettek és készítettek el.

Egyszerűsített végelszámolás esetén végel-
számoló választására nem kerül sor, a végelszá-
molót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségvi-
selői látják el.

Valamely cég végelszámolása egyszerűsített 
módon abban az esetben történhet, ha

a)  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem 
kötelezett, és

b)  végelszámolása kezdő időpontjától szá-
mított 150 napon belül a végelszámolást 
befejezi. [Ctv. 114. § (1)]

A cég az egyszerűsített végelszámolásának 
megindítását az adójogi szabályoknak megfele-
lően a ’T201T jelű változásbejelentőlap benyújtá-
sával jelenti be az adóhatósághoz. A cégbíróság 
a NAV által részére küldött elektronikus értesítés 
alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe 
a cégnévnek utaló toldattal való módosítását 
(„v.a” = „végelszámolás alatt”) és az egyszerűsí-
tett végelszámolás kezdő időpontját. Ezt köve-
tően a cégbíróság az adóhatóság értesítése után 
automatikus intézkedéssel a Cégközlönyben köz-
leményt tesz közzé az egyszerűsített végelszámo-
lás megindításáról.

Egyszerűsített végelszámolás megindításakor 
első lépés az, hogy össze kell hívni egy taggyű-
lést, amelyben a tagok vagy – egyszemélyes Kft., 
egyéni cég esetén – az alapító elhatározza a cég 
egyszerűsített végelszámolással történő meg-
szűntetését. Jogvesztő határidő, ezért figyeljünk 
rá, hogy a cég a határozat meghozatalától számí-
tott 8 napon belül köteles ezt az adóhatóságnak 
bejelenteni, amelyről az adóhatóság a cégbírósá-
got elektronikus úton értesíti.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését 
a cég – a rendelkezésre álló 150 nap alatt – az 
adóhatóságnak jelenti be, amelyről az adóható-
ság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. 
Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított 
30 napon belül elektronikus úton értesíti a cégbí-
róságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és tár-
sadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. 
Az egyszerűsített végelszámolás végén a vállal-
kozás köteles a cégbíróság részére megküldeni 
a vagyonfelosztási javaslatot, illetve más esetle-
ges iratokat (például engedményezés, tartozását-
vállalás, határozat a végelszámoló díjáról, a vég-
elszámolás költségeiről, iratanyag őrzésének 
helyéről). A vagyonfelosztási javaslat és a hatá-
rozatok kizárólag iratminta megfelelő kitöltésével 
készíthetőek el (Erre az időre kicsit ismét szak-
mát váltunk, és – ha már elkezdtünk jogászkodni, 
akkor – okiratszerkesztők is leszünk.

Ha minden rendben zajlik és az adóhatóság 
zöld jelzést adott és a szükséges lezáró doku-
mentumok csatolásra kerültek, a cégbíróság törli 
a céget a cégjegyzékből.

De vajon mi történik, ha nem sikerül egysze-
rűsített módon zárni a végelszámolást? Egyszerű-
sített végelszámolás helyett a cég köteles a vég-
elszámolásra vonatkozó általános szabályok 
szerint eljárni, ha

a)  a cég a végelszámolás során valamely 
hitelező igényét vitatja, ideértve azt is, ha 
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a hitelező a vitatott igénye miatt a cég 
ellen peres eljárást indít,

b)  végelszámolási kifogással kapcsolatos 
eljárás van folyamatban, vagy

c)  az egyszerűsített végelszámolás lefolyta-
tására nyitva álló határidő egyébként eltelt.

Újabban egyre többször visszatérő téma az üzlet-
ág értékesítés. De mit is tekintünk üzletágnak? 
Ennek fogalmi meghatározását az Áfa tv. 259. § 
25/A. pontjában találjuk, melynek értelmében üz-
letág a vállalkozásnak olyan működő egysége, 
amely szervezeti szempontból függetlenül, a hoz-
zá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasá-
gi tevékenység tartós folytatására.

Az Áfa tv. 17. § (4) bekezdésének az előírása 
alapján az üzletág értékesítés nem minősül ter-
mékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtás-
nak, így az üzletág eladásával kapcsolatban az 
eladónak nem keletkezik Áfa-fizetési kötelezett-
sége. Ezen előírás alkalmazásának további felté-
teleit az Áfa tv. 18.§. (1)-(2) bekezdése részletezi, 
mely alapján az üzletágat átvevő társaság

a)  a szerzéskor vagy annak közvetlen követ-
kezményeként belföldön nyilvántartásba 
vett adóalany legyen;

b)  kötelezettséget vállal arra, hogy a szer-
zéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, 
az Áfa törvényben szabályozott jogok és 
kötelezettségek – a (2) bekezdésben emlí-
tett eltéréssel – a szerzéstől kezdődően 
jogutódként őt illetik és terhelik;

c)  sem a szerzéskor, sem azt követően nincs 
olyan, az Áfa tv.-ben szabályozott jogál-
lása, amely természeténél fogva össze-
egyeztethetetlen lenne a b) pontban emlí-
tett kötelezettségek teljesítésével, vagy 
annak csorbítására lenne alkalmas.

Üzletág-átruházás esetében a 17. § (4) bekez-
dése alkalmazásának további feltétele, hogy

a)  az üzletág keretében folytatott gazdasági 
tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, és

b)  ha a szerzett vagyon olyan ingatlant 
(ingatlanrészt) tartalmaz

ba) amelyre vonatkozóan az üzletágat átru-
házó adóalany élt az Áfa tv. 88. §-ában említett 
választási jogával, vagy
bb) amelynek értékesítése az üzletág-átruhá-
zás időpontjában az Áfa tv. 86. §-a (1) bekez-
dés j) pont ja) vagy jb) alpontja hatálya alá 
tartozna, az üzletágat megszerző adóalany 
az Áfa tv. 88. §-a szerinti adófizetési kötele-
zettséget válasszon. Az üzletágat megszerző 
adóalanynak ezen választásáról legkésőbb 
azon a napon kell bejelentést tennie az állami 
adóhatóságnak, amelyen a termék értékesíté-
séhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő jogha-
tás beállna, ha az Áfa tv. 17. §-ának (4) bekez-
dése nem lenne alkalmazható.

A fenti feltételek teljesülése esetén az átruhá-
zott üzletág tekintetében az Áfa tv. 18. § (2) bekez-
dése szerint, az elévülési időn belül a szerzővel 
együtt egyetemleges felelősség terheli az üzlet-
ágat átruházó adóalanyt, azon az Áfa törvényben 
szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, ame-
lyek az említett vagyonhoz fűződően a szerzésig 
bezárólag keletkeztek.

Az üzletág átruházásáról szóló szerződés-
ben tételesen meg kell határozni az átadott 
tárgyi eszközök, készletek, illetve egyéb jogok 
(munkaerő foglalkoztatáshoz, licenc stb.), köte-
lezettségek értékét. Az átadónál a vagyonelemek 
(ill. kötelezettségeket) kivezetés során az általá-
nos értékesítésre vonatkozó számviteli előíráso-
kat kell követni.

A Szt. 72. § (4) e) pontja alapján az értékesítés 
nettó árbevételeként kell elszámolni az Áfa tv. sze-
rinti üzletág átruházásakor az üzletág átruházásá-
ért kapott, az átadott eszközök – átadott kötele-
zettségek értékével csökkentett – piaci értékét 
meghaladó ellenértéket.  ◙

Ezekben az esetekben a cég a fenti valamely 
körülmény bekövetkeztét követő 60 napon belül 
köteles végelszámolót választani és változásbe-
jegyzési kérelmet benyújtani. Ha ez nem történik 
meg, a cégbíróság visszaállítja az eredeti állapo-
tot, és nem lesz végelszámolás alatt a cég.  ◙ 
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