Kik jogosultak rá?
Egyéni vállalkozás alapítására jogosult, aki:
magyar állampolgár, vagy egyéb állampolgársági feltételeknek megfelel,
cselekvőképes,
nem áll büntetés hatálya alatt a törvényben megjelölt okok miatt , illetve módon,
nem egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja,
hibátlanul kitölti a bejelentési űrlapot és azt beküldi elektronikus úton, vagy
személyesen beadja bármelyik okmányirodában.

Milyen iratok szükségesek?
Személyes regisztráció során, illetve az ügyfélkapu regisztráció hatóság előtt történő
véglegesítéséhez:
a személyazonosításra alkalmas és érvényes hatósági igazolvány:
o

személyazonosító igazolvány vagy

o

útlevél vagy

o

2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély.

Elektronikus bejelentés esetén:
saját Ügyfélkapu szükséges.
A bejelentés megtételéhez más iratra nincs szükség.

Nyomtatványok
A szükséges nyomtatvány letölthető a KEK KH honlapjáról az Általános Nyomtatványkitöltő
(ÁNYK) program telepítését követően.

Milyen költsége van az eljárásnak?
A tevékenység bejelentése díj- és illetékmentes.
A vállalkozói tevékenység folytatásának nem feltétele az egyéni vállalkozói igazolvány
kiváltása. Ha a vállalkozó úgy dönt, hogy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását kérelmezi,
a fizetendő illeték 10.000 forint.

Hol intézhetem el?
Eljáró hatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(a továbbiakban: KEK KH), valamint a körzetközponti jegyző.
A bejelentést személyes megjelenéssel az okmányirodákban lehet megtenni. Az
ügyfélkapuval rendelkező ügyfél elektronikus úton teheti meg a bejelentést.
További információk:
Kormányablak

1818

1818@ugyfelvonal.hu

Mennyi idő múlva kapok választ?
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékát
az ügyfél bejelentse.
A bejelentési űrlap megfelelő kitöltése esetén az eljáró hatóság haladéktalanul megküldi a
bejelentő meghatározott adatait a nyilvántartást vezető szervnek. A nyilvántartást vezető szerv
az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét követően a nyilvántartási szám megküldésével
azonnal, elektronikus úton értesíti az eljáró hatóságot, és megküldi (átadja) az igazolást a
bejelentő részére.
Amennyiben az ügyfél igényli, az egyéni vállalkozói igazolvány az okmányirodában az illeték
befizetése után azonnal kiállításra kerül és átvehető.

Amit még érdemes tudnom
Nem minden tevékenység tartozik az egyéni vállalkozói törvény hatálya alá .
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, a bejelentő
születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát,
nyilatkozatot arról, hogy személyével szemben nem állnak fenn az egyéni vállalkozói
tevékenységet kizáró okok ,
a főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t.
a székhely, valamint szükség szerint a telephely(ek) és a fióktelep(ek) címét,
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat
és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség
teljesítéséhez szükségesek,
a jogutódként működni kívánó vállalkozó esetén a jogelőd vállalkozás adatait:
o jogutódlás jogcíme (özvegy, örökös)
o a jogelőd vállalkozó:
 neve,
 adószáma,
 statisztikai jelzőszáma,
 egyéni vállalkozói igazolványának száma és kelte,
 a vállalkozás indításának időpontja,
 jogelőd családi és utóneve,
 jogelőd egyéni vállalkozásának székhelye.
A bejelentést követő nyilvántartásba vételről az alábbiakat tartalmazó igazolást küldik meg
(személyes eljárás esetén adják át) a bejelentő részére:
az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma, a bejelentés napja,
az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai,
az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye (telephelyei), fióktelepe (fióktelepei),
az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek szakmakód
szerinti megjelölése,
az egyéni vállalkozó adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási száma.

