Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés
Az egyéni vállalkozás a természetes személy gazdasági tevékenysége, amelyet rendszeresen,
nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját kockázatvállalás mellett folytat.
Fontosabb tudnivalók az egyéni vállalkozással kapcsolatba:


Egyéni vállalkozó lehet:

o
o
o

magyar állampolgár,
az EU tagállamának állampolgára vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban résztvevő más államnak az állampolgára
a harmadik országbeli bevándorolt vagy letelepedett személy, a keresőtevékenység
folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott
tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott
tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.



Nem lehet egyéni vállalkozó:

o
o
o

aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja (Bt. beltag)
aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
akit a közélet, illetve a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni
bűncselekmény miatt, vagy szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó
szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények
alól nem mentesül.



Nem lehet egyéni vállalkozásban folytatni:

o
o
o
o
o
o

az Szja törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységet,
a magán-állatorvosi tevékenységet,
az ügyvédi tevékenységet,
az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységet,
a közjegyzői tevékenységet,
az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet.



Néhány fontosabb feltétel az egyéni vállalkozásra vonatkozóan:

o

Ha a gazdasági tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor csak az engedély
megléte esetén végezhető.
Az egyéni vállalkozó egyszerre több tevékenységet is folytathat, és tevékenységét több
telephelyen is végezheti.
Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot és
szakiskolai tanulót is.
Képesítéshez kötött tevékenységet csak akkor végezhet, ha vagy neki, vagy az általa
foglalkoztatott személynek megvan a képesítése.
Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során a neve mellett az „egyéni
vállalkozó” megjelölést vagy az „e.v.” rövidítést, és a nyilvántartási számát minden
esetben köteles feltüntetni.
Ha több telephellyel (fiókteleppel) rendelkezik, az előírásokat valamennyi telephelyen
be kell tartani.

o
o
o
o

o

o
o

Az egyéni vállalkozó halála esetén az özvegye vagy örököse folytathatja a
tevékenységet, ha azt az illetékes hatóságoknak bejelenti.
Egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelező

Ügyintézés menete:
Az egyéni vállalkozás alapítása személyesen: az ország bármely Okmányirodájában
lehetséges.
Az egyéni vállalkozás alapításának bejelentése elektronikus úton: amennyiben
rendelkezik a magánszemély ügyfélkapus regisztrációval, akkor elektronikus úton internetes
hozzáféréssel is kezdeményezhető az alábbi módon.


ÁNYK alkalmazás letöltése:
http://nav.gov.hu/nav/magyar_oldalak/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/n
yomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html



„A tevékenység megkezdésének bejelentése” nyomtatvány letöltése, telepítése
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig



A nyomtatványok megnyitása, kitöltése
Egyéni vállalkozás bejelentésnél az alábbi adatokat kell megadnunk, amelynek alapján
az ezeket igazoló iratokra lesz szükségünk:
o a bejelentő nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét,
lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát (személyi igazolvány, lakcím
kártya),
o a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep
(fióktelepek) címét (a hozzá tartozó tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozattal),
o tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését (a tevékenységeket az
úgynevezett szakmakódokkal együtt kell feltüntetni; a szakmakódok
megtalálhatók a Statisztikai Közlönyökben és a Központi Statisztikai Hivatal
honlapján is),
o illetve az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott további adatokat és
nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési
kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.




A nyomtatványok beküldése ügyfélkapun keresztül
A rendszer visszaigazolja a hibás, vagy a hibátlan beküldést. A rendszer kizárólag
formai szempontokat vesz figyelembe, amennyiben hibát talál, a korrigálást követően
újra be kell küldeni.



A bejelentett adatok ellenőrizhetőek
Nyilvántartásában. (www.nyilvantarto.hu )

az

Egyéni

Vállalkozók

Nyilvános

Egyéb tudnivalók:


Az elektronikus ügyintézés során az egyes igazolásokat és más dokumentumokat (így
például a képesítést igazoló bizonyítványt) nem kell bemutatni. Az újonnan induló
egyéni vállalkozónak mindössze az adatlap kitöltésével csak nyilatkoznia kell, a
vállalkozók ellenőrzése utólagosan történik.

o Az egyéni vállalkozó bejelentési kötelezettséggel tartozik a NAV illetve az
Önkormányzat felé. A részletekről az ügyfélszolgálatokon érdeklődhet. (Ezzel
kapcsolatos kérdések tekintetében könyvelővel vagy adótanácsadóval is célszerű
felvenni a kapcsolatot.)
Az egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése kizárólag elektronikus
úton történik. Ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezni, amelyen keresztül elektronikus
úton, internetes hozzáféréssel kezdeményezhető az alábbi módon.


ÁNYK alkalmazás letöltése:
o http://nav.gov.hu/nav/magyar_oldalak/letoltesek/nyomtatvanykitolto_program
ok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html



Változás bejelentés nyomtatvány letöltése, telepítése
o http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig



A „Változás bejelentés” nyomtatványok megnyitása, kitöltése
o Minden esetben meg kell adni az egyéni vállalkozás azonosításához
kapcsolatos adatokat (a bejelentő nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét,
székhelyét, nyilvántartási számát) illetve az egyéni vállalkozói igazolványhoz
kapcsolódó adatokat. A nyomtatvány további kitöltése opcionális, mely
keretében az alábbi lehetőségek közül választhat:
o A vállalkozó személyes adatai
o A vállalkozás székhelye
o A vállalkozás főtevékenységi köre
o A vállalkozás telephelye (i) / fióktelepe (i)
o Szüneteltetés és az azt követő folytatás bejelentése
o Tevékenység megszűntetésének bejelentése
o Törvényes képviselőház/ cselekvőképességhez kapcsolódó adatok




A nyomtatványok beküldése ügyfélkapun keresztül
A rendszer visszaigazolja a hibás, vagy a hibátlan beküldést. A program kizárólag
formai szempontokat vesz figyelembe. Amennyiben hibát talál, a korrigálást követően
újra be kell küldeni.



A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az ügyfélkapus tárhelyre a
nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett.



A bejelentett adatok ellenőrizhetőek
Nyilvántartásában. (www.nyilvantarto.hu )

az

Egyéni

Vállalkozók

Nyilvános

Egyéb tudnivalók:


Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig (31 nap) és legfeljebb öt évig
szüneteltethető. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. Amennyiben a
szünetelés kezdő napját követő öt éven belül nem intézkedik az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, úgy a tevékenység folytatásának
megtiltását követően törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

o A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni
vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő
új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.
o Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele
az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely (azonban célszerű az
illetékes ügyfélszolgálat felkeresése) Okmányirodájában vagy Kormányablakában
személyesen vagy postai úton leadja.
o A főfoglalkozású egyéni vállalkozó biztosítása a vállalkozói tevékenység
szüneteltetésének ideje alatt szintén szünetel. Ez azt jelenti, hogy ha az egyéni
vállalkozó a szünetelést követő naptól, ha más jogcímen nem biztosított és
egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot
kell fizetnie.
o Az egyéni vállalkozó bejelentési kötelezettséggel tartozik a NAV illetve az
Önkormányzat felé. A részletekről az ügyfélszolgálatokon érdeklődhet.


Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését követő folytatást, a bejelentést
követő naptól van lehetőség folytatni.
A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belüli folytatás bejelentése esetén, a
változás automatikusan az 1 hónap leteltét követő nappal kerül rögzítésre, mert a
tevékenység szüneteltetésére legalább 1 hónapos időszakra van lehetőség.



Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetésére a bejelentés napjától van
lehetőség.

o A megszüntetést követően a bejelentő egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet,
egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új
kötelezettséget nem vállalhat.
o Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége megszűntetésének a
feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely (azonban
célszerű az illetékes ügyfélszolgálat felkeresése) Okmányirodájában vagy
Kormányablakában személyesen vagy postai úton leadja.
o A főfoglalkozású egyéni vállalkozó biztosítása a vállalkozói tevékenység
megszűntetésével nem él tovább. Ez azt jelenti, hogy ha az egyéni vállalkozó a
megszűntetést követő naptól, ha más jogcímen nem biztosított és egészségügyi
szolgáltatásra sem jogosult, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
o Az egyéni vállalkozó bejelentési kötelezettséggel tartozik a NAV illetve az
Önkormányzat felé. A részletekről az ügyfélszolgálatokon érdeklődhet.

