Egyéni vállalkozó
Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

• saját nevében és kockázatára
• rendszeresen
• haszonszerzés céljából végzi

Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:
• cselekvőképesség  elmúlt 18 éves vagy még kiskorú, de házas



•
•
•
•
•

Cselekvőképes az a személy, aki a saját ügyeinek viteléhez való belátási képességgel
rendelkezik (szellemi érettség és épség, megfontolási és döntési készség, felelős
magatartás).
állandó magyarországi lakhely  magyar/külföldi állampolgár egyaránt lehet
nincs eltiltva az adott tevékenység végzésétől
rendelkezik a tevékenységhez szükséges szakképesítéssel  elég, ha az alkalmazottnak van
rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges szakhatósági engedéllyel
a végezni kívánt tevékenység nincs kizárva az egyéni vállalkozói körből

Nem lehet egyéni vállalkozó az aki:
• cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes  alkoholista, drogfüggő, kiskorú, stb.
• korlátlanul felelős tagja egy gazdasági társaságnak  korlátlan felelősség nem halmozható
• büntetett előéletű  jogerősen szabadságvesztésre ítélték

1. Egyéni vállalkozás alapítása
Csak elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül lehetséges.



Az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása már nem kötelező (10000Ft)

Az eljárás elindítása


Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése  elektronikus űrlapon keresztül



Az űrlap tartalma:
•
•
•
•

bejelentő adatai (név, lakcím, születési dátum, stb.)
főtevékenység és az egyéb tevékenységek  TEÁOR szerint
székhely, telephely
nyilatkozat, hogy nincs kizáró ok

A nyilvántartásba vételről az alábbi tartalommal kapunk igazolást:
• eljáró hatóság neve, ügy száma, stb.
• egyéni vállalkozó személyes adatai
• székhely, telephely adatai
• tevékenységek TEÁOR-kódja
• vállalkozó adószáma
• vállalkozó statisztikai számjele
• vállalkozó nyilvántartási száma

2. Egyéni vállalkozó működése
• Az egyéni vállalkozó anyagi felelőssége korlátlan  azaz teljes magánvagyonával felel
• Köteles közvetlenül közreműködni a tevékenység végzésében  ez szervezésben is
megnyilvánulhat
• Foglalkoztathat alkalmazottat és segítő családtagot
• Ha van üzlethelyisége, azt a tevékenységére utaló cégtáblával kell megjelölnie
• Köteles továbbá:
 törvényben előírt nyilvántartásokat naprakészen vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, stb.)
 bejelentési kötelezettségének eleget tenni (alkalmazottakról, ÁFA-ról, stb.)
 biztosítani a zavartalan működés feltételeit
 önmaga és alkalmazottjai után bevallani és megfizetni az SZJA-t, járulékokat
 bevallani és megfizetni az ÁFA-t

3. Egyéni vállalkozás megszűnése
Az egyéni vállalkozás megszűnik, ha a vállalkozó:
•
•
•
•
•
•

meghal  örökös továbbviheti a tevékenységet, de a változást be kell jelenteni
bejelenti a tevékenység beszüntetését  (visszaadja a vállalkozói igazolványát)
cselekvőképtelenné válik  törvényes képviselője viheti tovább a tevékenységet
adószámát törli az adóhatóság
vagy egyéni céggé alakul át
vagy megtiltják a tevékenység folytatását  köztartozás, bűncselekmény, stb. miatt

Egyéni cég
Egyéni cég: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy (egyéni
vállalkozó) által alapított, jogi személyiséggel
cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

nem

rendelkező

jogalany,

amely

a

Egyéni cég alapítása
•
•
•
•
•

Csak egyéni vállalkozó alapíthat egyéni céget.
Az egyéni cégnek csak egy tagja lehet.
Egy ember csak egy egyéni céget alapíthat.
Meghatározott mértékű jegyzett tőkével alakul (lehet apport is)  nincs minimum
Az alapító választhat a korlátlan vagy korlátolt anyagi felelősség között.



korlátolt felelősség esetén pótbefizetésről és mértékéről rendelkezni kell

• Ügyvéd vagy közjegyző által készített alapító okiratot kell készíteni, az alapító által aláírni,
majd elküldeni a cégbíróságra.
• Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzés napjával jön létre.

Egyéni cég működése
Az egyéni cég működése annyiban tér el az egyéni vállalkozói tevékenységtől, hogy a tulajdonos
már nem saját neve alatt, hanem a választott cégnév alatt folytat üzletszerű gazdasági
tevékenységet.



Azaz az egyéni cég saját neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat.

Egyéni cég megszűnése
Ha határozott időre alapították és ez letelt.
A tag elhatározza a cég megszüntetését.
Az egyéni cég átalakul  egyszemélyes kft., egyszemélyes rt., vagy egyéb
A cégbíróság megszűnteti vagy törli a cégnyilvántartásból
Felszámolási eljárás során megszűntetik.

Az egyéni cégre vonatkoznak a felszámolás, végelszámolás, csődeljárás szabályai.

•
•
•
•
•

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG
MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE
TÖRZSLAP 1.
Hatályba lépés: 2011.01.01.

Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
Szervkód:

A kérelem ügyszáma:

A kérelem beadásának dátuma:
A csatolt betétlapok száma:

A:

db

B:

C:

db

A vállalkozó személyes adatai

A bejelentő tölti ki!

1. Neve:

db

Előtag

Családi neve
Utóneve 2.

Utóneve 1.
2. Születési neve:

Családi neve
Utóneve 2.

Utóneve 1.

3. Anyja neve:

Családi neve
Utóneve 2.

Utóneve 1.

4. Születési helye:

Település

Születési hely magyar megfelelője
Születési ország kódja

5. Születési ideje:
6. Adóazonosító jele:
7. Állampolgársága:

Az igénylő állampolgárságának kódja

8. Lakcíme:

Lakcím ország kódja
Tartomány/megye
Településnév

Ker.:

Közterület neve
Közterület jellege

Irányítószám
Épület

Házszám (hrsz.)
9. Értesítési címe:

Ország kódja

(Amennyiben az
értesítési cím nem
egyezik a lakóhellyel)

Tartomány/megye

Lph.

Szint

Ajtó

Településnév

Ker.:

Közterület neve
Közterület jellege
Házszám (hrsz.)

Irányítószám
Épület
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Lph.

Szint

Ajtó

Pf.
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EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE
TÖRZSLAP 2.
A kérelem ügyszáma:

Szervkód:
A kérelem beadásának dátuma:

A vállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok

A bejelentő tölti ki!

10. Székhelye:

Irszám:

Ker.:

Településnév

Közterület neve

Közterület jellege
Házszám (hrsz.)

Épület

Lph.

Szint

Ajtó

Telephely(ek), illetve fióktelep(ek) megadása az "A" betétlapon lehetséges.
Figyelem!
Amennyiben székhelyén kíván bejelentés-, illetve engedélyköteles tevékenységet folytatni,
úgy azt csak az erre vonatkozó bejelentés megtételét követően, illetőleg az engedély birtokában gyakorolhatja.

11. Fő tevékenységi
köre*:

* Kérjük, a legördülő menüből válssza ki a folytatni kívánt gazdasági tevékenységet!
További tevékenységi kör(ök) megadása a "B" betétlapon lehetséges.
Figyelem!
Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott
képesítési követelményeknek megfelel, vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan,
aki az előírt képesítéssel rendelkezik.

A szürkével jelölt területet a jegyző tölti ki!

Kiadott azonosító adatok
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Vállalkozói igazolvány száma
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EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE
TÖRZSLAP 3.
A kérelem ügyszáma:

Szervkód:
A kérelem beadásának dátuma:

Egyéb adatok

A bejelentő tölti ki!

12. Iratok őrzési helye:

Ország kódja

(Amennyiben nem
azonos a székhellyel
vagy lakóhellyel.)

Tartomány/megye
Ker.:

Településnév
Közterület neve
Közterület jellege

Házszám (hrsz.)

Irányítószám
Épület

Lph.

Szint

Ajtó

13. Kézbesítési megbízottra vonatkozó adatok:
Neve:

Előtag

Családi neve
Utóneve 2.

Utóneve 1.

Születési neve:

Családi neve
Utóneve 2.

Utóneve 1.

Anyja neve:

Családi neve
Utóneve 2.

Utóneve 1.

Születési helye:

Születési település

Születési hely magyar megfelelője
Születési ország kódja

Születési ideje:
Ország kódja
Címe:
Tartomány/megye

Településnév

Ker.:

Közterület neve
Közterület jellege
Házszám (hrsz.)

Irányítószám
Épület

Lph.

Szint

Ajtó

Pf.

Elektronikus levelezési címe:
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A bejelentő tölti ki!

Nyilatkozat

I. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy személyemmel szemben
nem állnak fenn az egyéni vállalkozói tevékenységet kizáró alábbi okok:
1. korlátozott cselekvőképesség, cselekvőképtelenség
2. közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni
bűncselekmény miatt jogerős, végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó
ítélet hatálya, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények
alól nem mentesül,
3. szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó,
végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet hatálya, amíg az elítéléshez
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
4. egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Nem áll fenn.
II. Az általam választott főtevékenység és egyéb tevékenységi körök gyakorlásának feltételeit,
így különösen annak/azoknak bejelentéshez, illetve engedélyhez kötöttségét megismertem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam választott főtevékenység
és egyéb tevékenységi körök gyakorlása engedély(ek)hez vagy bejelentés(ek)hez kötött,
úgy ezen tevékenység(ek)et kizárólag az engedély(ek) birtokában,
illetőleg a bejelentés(ek) megtételét követően végezhetem.

A fentieket tudomásul veszem.

Kelt:

2 0 1
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Vállalkozói igazolvány
A bejelentő tölti ki!

Vállalkozói igazolvány kiállítását

kérem

nem kérem

Az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése kizárólag személyesen,
bármely körzetközponti jegyző hivatalában kezdeményezhető.
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A bejelentő tölti ki!

Az adózással kapcsolatos adatok 1.
Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény)
rendelkezései alapján az alábbiak szerint állapítom meg

1. Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítom meg.
2. Viszonteladóként ezen tevékenységemre az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazom.
3. Viszonteladóként ezen tevékenységem egészére nem alkalmazom az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit.
4. Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazom.
5. Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve
műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében a termék
értékesítésének adóalapját az Áfa-törvény 217. §-a alapján állapítom meg.
6. Az áfa-fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok alapján állapítom.
7. Az áfa-fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson alapuló
módszer alapján állapítom meg.
8. Utazásszervezési tevékenységemre az adó megállapítása érdekében az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló
módszert alkalmazom.
9. Befektetési arany más adóalany részére történ? értékesítésére az általános szabályokat alkalmazom.
10. Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységemet adókötelessé teszem.
11. Az áfa-fizetési kötelezettséget mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési szabályok
szerint állapítom meg.
12. A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan [ingatlanrész] bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységemre
adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom.
13. A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan [ingatlanrész] bérbeadása,
haszonbérbeadása tevékenységemre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt
választom.
14. A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése,
illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységemre az adómentesség helyett
az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom.
15. A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez
tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységemre
az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom.
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Az adózással kapcsolatos adatok 2.

A bejelentő tölti ki!

Nyilatkozat áfa-mentességről
16. Kizárólag közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatok.
17. Alanyi adómentességet választok.
18. Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok,
és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartok igényt.
19. Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választok.
20. Lemondok a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választok.

21. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján az átalányadózást
Választom

Nem választom

22. Közösségi adószám megállapítását
kérem

nem kérem

23. Már rendelkezem adószámmal, az Szja-törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak minősülök,
és az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozom.

24. Már rendelkezem adószámmal:

25. Munkavégzés jellege:
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Adatvédelmi tájékoztató

A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) alapján,
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek
megfelelően adatokat rögzít az egyéni vállalkozói nyilvántartásban.
A nyilvántartás a bejelentett adatok közül az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása,
más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, illetve az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele,
jogszerű működésük ellenőrzése céljából az alábbi adatokra terjed ki:
az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, értesítési címét,
szükség szerint a kézbesítési megbízott személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét és elektronikus levélcímét,
- az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
- az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit a 6 . § (1) bekezdésének c) pontjának megfelelően,
- a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét ,
- szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,
- az egyéni vállalkozó adószámát, ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt
törölték, akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok megsemmisítése
vagy hatályon kívül helyezése tényét, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
- az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
- ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a
kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlás a megtagadásának tényét, az igazolvány
visszavonásának és érvénytelenségének tényét, valamint
- a törlés időpontját és okát.
A nyilvántartást vezető szerv köteles az alábbi adatokat naprakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthetően az
interneten folyamatosan közzétenni:
- az egyéni vállalkozó családi neve és utóneve,
- az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napja,
- Az egyéni vállalkozó főtevékenysége és egyéb tevékenységei
- az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) címe,
- szükség szerint egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének ténye, kezdő- és zárónapja,
- az egyéni vállalkozó adószáma, ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték,
akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok megsemmisítésének vagy hatályon
kívül helyezésének ténye, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napja,
- az egyéni vállalkozó statisztikai számjele és nyilvántartási száma,
- ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság
megnevezése, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának ténye, az igazolvány visszavonásának és
érvénytelenségének ténye,
- az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén a megszűnés időpontja - ha az egyéni cég
alapítása miatt történt, akkor az egyéni cég alapításának ténye,
- a nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utóneve, valamint nyilvántartási száma.
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EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE - A BETÉTLAP
A betétlap sorszáma:
A kérelem ügyszáma:
A kérelem beadásának dátuma:

Telephelyek és fióktelepek adatai

A bejelentő tölti ki!

1. Telephely/
Fióktelep:

Ország kódja
Tartomány/megye
Településnév

Ker.:

Közterület neve
Közterület jellege
Házszám (hrsz.)

2. Telephely/
Fióktelep:

Irányítószám
Épület

Lph.

Szint

Ajtó

Ország kódja
Tartomány/megye
Településnév

Ker.:

Közterület neve
Közterület jellege
Házszám (hrsz.)

3. Telephely/
Fióktelep:

Irányítószám
Épület

Lph.

Szint

Ajtó

Ország kódja
Tartomány/megye
Településnév

Ker.:

Közterület neve
Közterület jellege
Házszám (hrsz.)

4. Telephely/
Fióktelep:

Irányítószám
Épület

Lph.

Szint

Ajtó

Ország kódja
Tartomány/megye
Településnév

Ker.:

Közterület neve
Közterület jellege
Házszám (hrsz.)

Irányítószám
Épület

Lph.

Szint

Ajtó

Figyelem!
Amennyiben telephelyén (fióktelepén) kíván bejelentés-köteles, illetve engedélyköteles tevékenységet folytatni,
úgy azt csak az erre vonatkozó bejelentés megtételét követően, illetőleg az engedély birtokában gyakorolhatja.

Kitöltő verzió:2.18.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2011.02.22 10.15.06

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE - B BETÉTLAP
A betétlap sorszáma:
A kérelem ügyszáma:
A kérelem beadásának dátuma:

Tevékenységi körök adatai*

A bejelentő tölti ki!

No. Szakmakód

A szürkével jelölt területet a jegyző tölti ki!

-

Megnevezés

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
* Kérjük, hogy a legördülő menüből válassza ki a folytatni kívánt gazdasági tevékenységet.

Figyelem!
Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott
képesítési követelményeknek megfelel, vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan,
aki az előírt képesítéssel rendelkezik.
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