A vállalkozásokkal kapcsolatban álló hatóságok
Okmányiroda (Kormányablak)

Az okmányiroda a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat
jegyzője által irányított iroda, amely egyes, a lakosság számára fontos okmányok kiadásával és
az ehhez kapcsolódó feladatokkal foglalkozik.



A kormányablak lényege az egyablakos ügyintézés

Okmányiroda adja:
• személyazonosító igazolvány
• útlevél
• vezetői engedély
• egyéni vállalkozói igazolvány (kormányablak)
• működési engedélyek (jegyző)
Kormányablakban intézhető ügyek:
• ügyfélkapu nyitása  különböző ügyek elektronikus intézésére való
• vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek
• nyugdíj, egészségbiztosítás
• családi pótlék
• gyes
• általános tájékoztatás

Cégbíróság

A megyei (fővárosi) bíróságon belül működik a cégbíróság, amelynek feladata a cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárás lefolytatása és a cégjegyzékbe történő bejegyzés, illetve törlés.
• cégjegyzékszámot ad  (ezt a cégnek az iratain fel kell majd tüntetnie)
• bejegyzési kérelmet vizsgál (jogszabályi megfelelőség, helyes kitöltés, illetékek
megfizetése, szükséges okiratok mellékelve vannak-e)
• cégközlönyt megjelenteti
• éves beszámolót kér a vállalkozásoktól
• cégnyilvántartást működteti  tájékoztatást ad a cégjegyzék adatairól
•

(adószámot, statisztikai számjelet kér a hatóságoktól)

Nemzeti adó- és vámhivatal (NAV)
A NAV a magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások adóval kapcsolatos ügyeiben illetékes.
A hivatal fő feladata az adózás rendjének ellenőrzése, az adóbevallás és megfizetés nyomon
követése, segítése, ellenőrzése, a visszaigénylések intézése.
• elsősorban ellenőrzési feladatok
• tájékoztatást, segítséget nyújt
• adóazonosító jelet, adószámot ad (10 számjegy – magánszemély, 11 számjegy – egyéni
vállalkozó/társas vállalkozások)
• adóköteles tevékenységet csak adószám birtokában lehet végezni
• adószám megszűnhet a cég megszűnésével, adóazonosító jel nem szüntethető meg
• NAV = régi APEH + régi VPOP

Központi statisztikai hivatal (KSH)

A KSH legfőbb feladatköre az egyes gazdasági és társadalmi adatok gyűjtése, feldolgozása és
közzététele.
• TEÁOR számot ad  minden gazdasági társaságnak van minimum egy TEÁOR száma
• statisztikai számjelet ad

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és Országos Egészségbiztosítási
Pénztár

Az egészségügyi ellátás, valamint a betegség miatti keresőképtelenség idejére vonatkozó táppénzi
ellátás biztosításával kapcsolatos állami feladatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) és megyei pénztárai (MEP) látják el.
• Egészségbiztosítási Alap kezelése
• pénzbeli ellátások megállapítása és folyósítása (GYED, GYES, táppénz, segély,
gyógyszertámogatás)
A nyugdíjbiztosítás keretében nyugdíjjárulékot fizetünk a leendő nyugdíjunk érdekében. A
feladatok és a felügyelet ellátása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság hatásköre.
• Nyugdíjbiztosítási Alap kezelése
• nyugdíj és egyéb ellátások elbírálása, megállapítása, folyósítása
• NYENYI (Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap)
Ezek a szolgáltatások csak úgy létezhetnek, ha a vállalkozások és a munkáltatók járulékokkal
hozzájárulnak ehhez.

