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TUDNIVALÓK 

 

„Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése” 

nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez 

 

 

A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, 

továbbá 3 opcionálisan kitölthető oldalból áll: 

 

1. oldal: az egyéni vállalkozó személyes adatai (Törzslap 1.), 

2. oldal: a tevékenységre vonatkozó adatok (Törzslap 2.), 

3. oldal: egyéb adatok (Törzslap 3.), 

4. oldal: nyilatkozat a vállalkozás létesítését kizáró okok fent nem állásáról, illetve a 

tevékenységi körök engedélyhez/bejelentéshez kötöttsége tudomásul-vételéről, 

5. oldal: nyilatkozat a vállalkozói igazolvány kiállításának kérelmezéséről, 

6-7. oldal: adózással kapcsolatos adatok, 

 

8. oldal: adatkezelési tájékoztató, 

 

9. oldal („A” betétlap): telephely(ek) és fióktelep(ek) adatai (kitöltése opcionális), 

10. oldal („B” betétlap): tevékenységi kör(ök) adatai (kitöltése opcionális). 

11. oldal („C” betétlap): özvegyi/örökösi jogon folytatott vállalkozás esetén a jogelőd 

vállalkozás adatai (kitöltése csak ezen esetben szükséges) 

 

 

 

A szürke mezőben levő adatokat minden esetben az eljáró hatóság tölti ki! 

 

 

Kérjük, hogy a  szimbólum melletti részeket figyelmesen olvassa el, mert itt olyan 

információk kerülnek feltüntetésre, amelyek a jogszerű bejelentés és tevékenység- gyakorlás 

szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak! 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illeték-mentes! 

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint folyamatosan ellenőrizze ügyfélkapus tárhelyét az 

esetlegesen oda továbbított hibaüzenetben felsorolt hiányosságok mielőbbi orvoslása 

érdekében! 

 

A sikeresen elküldött bejelentés (a bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre 

érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói 

nyilvántartásba bejegyezték. A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, vagyis az 

egyéni vállalkozói tevékenység akkor kezdhető meg, ha az ügyfélkapus tárhelyre a 

nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett. 

 

Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltésekor figyeljen az adatok pontosságára! 
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1. oldal   

Törzslap 1. - A vállalkozó személyes adatai 
 

 A hatályos jogi szabályozás alapján egyéni vállalkozó lehet: 

 

� a magyar állampolgár, 

� az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és 

tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes 

más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos 

jogállást élvező személy, 

� a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan 

személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén 

gyakorolja, 

� a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású 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. 

 

1-5. és 7. rovatok 

 

A magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványban vagy más, 

személyazonosításra alkalmas okmányban (útlevél vagy 2001. január 1. után kiadott vezetői 

engedély), illetve azok esetében, akik magyar hatóság által kiállított ezen típusú okmányokkal 

nem rendelkeznek, a külföldi útlevelükben (vagy más személyazonosításra alkalmas 

okmányukban) szereplő adatokkal megegyező módon kell kitölteni (pl. akinek az 

okmányában két utónév szerepel, úgy mindkét utónevet szükséges a nyomtatványban is 

rögzíteni). 

 

6. rovat 

 

Az adóigazolványon szereplő 10 jegyű adóazonosító jelet kell itt feltüntetni. Amennyiben Ön 

nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) szükséges 

felkeresnie. 

 

8. rovat 

 

A lakcímre (szálláshelyre) vonatkozó adatokat a 2000. január 1. előtt kiállított 

személyazonosító igazolvány, illetőleg, ha a kérelmező lakcímet változtatott vagy új típusú 

személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, akkor a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) adataival megegyező módon kell kitölteni. Ennek 

hiányában az idegenrendészeti hatóság (BÁH) által kiállított, a szálláshelyet igazoló 

dokumentumot (szálláshely bejelentőlap) kell a kitöltéshez alapul venni. 

 

Amennyiben Ön az előzőekben felsorolt, magyar hatóságok által kiállított okmányok 

egyikével sem rendelkezik, akkor a lakóhelyét igazoló külföldi okirat alapján kell ezen rovatot 

kitöltenie. 
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9. rovat 

 

Abban az esetben kell ezt a rovatot kitölteni, amennyiben nem a lakcímként (szálláshelyként) 

feltüntetett címre kér értesítést. Az értesítési cím az Ön által megadott tetszőleges postai cím 

(postafiók is) lehet. 

 

 Ezzel összefüggésben azonban hangsúlyozni szükséges, hogy az elektronikus ügyintézés 

az ügyfélkapun keresztül történik, így a hatóságtól érkező elektronikus küldemények az Ön 

ügyfélkapujának tárhelyére kerülnek megküldésre! 

 
Kérjük, hogy lehetőség szerint folyamatosan ellenőrizze ügyfélkapus tárhelyét az esetlegesen 

oda továbbított hibaüzenetben felsorolt hiányosságok mielőbbi orvoslása érdekében! 

 
 
2. oldal  

Törzslap 2. - A vállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok 

 

10. rovat 

 

Ezen pont alatt az egyéni vállalkozó székhelyét kell megadni. 

 

Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltésekor figyeljen az adatok pontosságára! 
 

Amennyiben a településnév alatti legördülő menüben nem találja a székhelyként feltüntetni 

kívánt települést, úgy nem a megfelelő nyomtatványt választotta ki. Segítséget a 

www.kekkh.gov.hu oldal okmányiroda-kereső menüpontja alatt kaphat. 

 

Telephelye(ke)t és fióktelepe(ke)t az „A” betétlapon adhat meg. 

 

 Az egyéni vállalkozás székhelye, telephelye és fióktelepe fogalmának tekintetében a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

rendelkezései az irányadóak, az alábbiak szerint: 

 

� a vállalkozás székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás 

levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, 

őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a 

székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik, 

� a vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás 

székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található, 

� a vállalkozás fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön 

lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. 

 

Amennyiben székhelyén kíván bejelentés-, illetve engedélyköteles tevékenységet folytatni, 

úgy azt csak az erre vonatkozó bejelentés megtételét követően, illetőleg az engedély 

birtokában gyakorolhatja! 

 

 

11. rovat 

 

Ezen pont alatt az egyéni vállalkozás főtevékenységi körét kell megadni, a legördülő 

menüből történő kiválasztással. 

http://www.kekkh.gov.hu/
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További tevékenységi kör(öke)t a „B” betétlapon adhat meg. 

 

 A folytatni kívánt főtevékenységet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása 

NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett hatjegyű ÖVTJ kód (korábban szakmakód) 

szerint megjelölve kell feltüntetni, a legördülő listából történő kiválasztással. 

 

A NAV iránymutatása alapján főtevékenység az a tevékenység, amelyből Ön arányaiban – az 

összes többi tevékenységhez képest – a legnagyobb árbevételt tervezi. 

 

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! 

 

Kizárólag olyan tevékenység jelenthető be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi 

előírásokat  a bejelentő teljesítette! Amennyiben a tevékenység gyakorlására vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak az egyéni vállalkozó már nem felel meg, köteles ezt haladéktalanul 

- adatváltozás formájában - bejelenteni! 

 

 

3. oldal  

Törzslap 3. - Egyéb adatok 
 

12. rovat 

 

Az iratok őrzési helyét a NAV által vezetett nyilvántartáshoz szükséges bejelenteni, ezen adat 

az egyéni vállalkozók nyilvántartásába nem kerül rögzítésre, abban nem fog szerepelni. 

 

Ezen pontban – az iratok őrzésének helyeként – lehetősége van az előzőleg megadott 

székhelyét vagy lakcímét/szálláshelyét a megfelelő adatmező bejelölésével feltüntetni.  

Amennyiben az iratokat nem ezen helyek valamelyikén őrzi, úgy új cím megadása szükséges. 

 

Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltésekor figyeljen az adatok pontosságára! 

 

 

4. oldal  

Nyilatkozat - a vállalkozás létesítését kizáró okok fent nem állásáról, illetve a tevékenységi 

körök engedélyhez/bejelentéshez kötöttsége tudomásul vételéről 

 

 Az adatmezők bejelölésével töltendő ki !  

 

I. rész:  

 

A nyilatkozat ezen részét akkor szabad kitölteni (az adatmezőben X-et jelölni), ha az abban 

felsorolt - a vállalkozás alapítását kizáró - okok egyike sem áll fenn az Ön esetében. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a valótlan nyilatkozattétel a tevékenység gyakorlásának 

megtiltását eredményezi, ezen felül büntetőjogi felelősségre vonással is jár! 
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II. rész:  

 

A tevékenységi körök egy része csak bejelentést követően, illetve a megfelelő engedély 

birtokában gyakorolható.  

 

A bejelentés-, illetve engedély-kötelezettségről részletes információt az okmányirodákban, 

illetve a kormányablakokban kaphat. A nyilatkozat ezen részét akkor szabad kitölteni (az 

adatmezőben X-et jelölni), ha rendelkezik ezen ismeretekkel.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a valótlan nyilatkozattétel a tevékenységi kör gyakorlásának 

megtiltását, illetve végső soron a vállalkozói tevékenység megtiltását eredményezheti.  

 

 

5. oldal  

Nyilatkozat - a vállalkozói igazolvány kiállításának kérelmezéséről 

 

 Az adatmező bejelölésével töltendő ki, az alábbiakra figyelemmel: 

 

 

Egyéni vállalkozói igazolványt igényelni jelenleg kizárólag személyesen, bármely 

okmányirodában lehet (ezért az „igen” előtti adatmező nem jelölhető meg). 

 

 Tájékoztatjuk egyúttal, hogy az igazolvány birtoklása 2010. január 1-jétől nem feltétele 

az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának! 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása illetékköteles, melynek 

összege 10.000 Ft! 

 

 

6-7. oldal  

Adózással kapcsolatos adatok 

 

 Az adatmezők bejelölésével töltendő ki ! 

 

 

 Az adózásra vonatkozó jogszabályok alapján, a NAV által összeállított kérdések a 

lehetséges adózási módozatokat, azok összefüggéseivel együtt meghatározzák. 

 

Ezen rovatok kitöltéséhez az alábbi magyarázatokkal nyújtunk segítséget. További kérdések 

esetén  javasoljuk, hogy kérje ki adótanácsadója vagy könyvelője tanácsát! 

 

„Az adózással kapcsolatos adatok 1.” 

 

Áfa-fizetési kötelezettség megállapításának módja                                       

Amennyiben áfa-fizetésre kötelezett adóalany, az adó-fizetési kötelezettség megállapításának 

módját ebben a rovatban kell jelölnie. Ha – esetleg adószámos magánszemélyként – korábban 

bejelentett áfa-nyilatkozatában bármilyen változás következik be, akkor a korábban 

bejelentett, változatlan sorokat is ismételten jelölve, valamennyi tevékenységre vonatkozóan 

teljes körű nyilatkozatot kell tennie. 

 

1. Az áfa-fizetési kötelezettség általános szabályok alapján történő megállapítása. 
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Ha valamely különleges adózási mód vagy adómentesség helyett választja az általános 

szabályok szerinti adómegállapítást, akkor nem elégséges kizárólag az 1. pontot 

jelölnie. Ebben az esetben az eltérési szándékot is meg kell jelölnie. Például 

amennyiben az egyes ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységére adómentesség helyett 

az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettséget választja, ebben az esetben 

ezen pont bejelölése mellett a 12-15. pontok  valamelyikét is jelölnie kell. 

2. Az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezései alkalmazásának bejelentése. 

3. Az Áfa-törvény 224. § (1) bekezdése szerinti választás bejelentése (a viszonteladó 

ezen tevékenységének egészére nem alkalmazza az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének 

rendelkezéseit). Ezen pont jelölése esetén az 1. pontot is jelölnie kell. A bejelentéssel 

egyidejűleg a korábban esetleg bejelentett, a viszonteladói tevékenységre vonatkozó 

különleges eljárásra irányuló választás is megszűnik. Tájékoztatjuk, hogy választásától 

az Áfa-törvény 225. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választása évét követő második 

naptári év végéig nem térhet el. 

4. Az Áfa-törvény 218. § (1) bekezdése szerinti választás – a globális nyilvántartáson 

alapuló módszer – bejelentése. Ezen pont jelölése esetén a 3. pontot is jelölnie kell. 

Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa-törvény 225. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el. 

5. Az Áfa-törvény 220. § (1) bekezdése szerinti választás – egyedi árrés alkalmazása – 

bejelentése. Ezen pont jelölése esetén a 3. pontot is jelölnie kell. Tájékoztatjuk, hogy 

választásától az Áfa-törvény 225. § (1) bekezdés b) pontja alapján a választása évét 

követő második naptári év végéig nem térhet el. 

6. A nyilvános árverés szervezője által tett bejelentés. 

7. Az utazásszervezési szolgáltató által tett bejelentés. 

8. Az Áfa-törvény 212/A. § (1) bekezdése szerinti választás bejelentése. Tájékoztatjuk, 

hogy választásától az Áfa- törvény 212/A. § (3) bekezdés alapján a választása évét 

követő naptári év végéig nem térhet el.  

9. Az Áfa-törvény 237. § (1) bekezdése, vagy 238. §-a szerinti választás bejelentése (az 

általános szabályok szerinti adófizetés alkalmazása befektetési arany más adóalany 

részére történő értékesítésére, vagy arany általában ipari felhasználásra történő 

értékesítésére.) Ezen pont jelölése esetén az 1. pontot is jelölnie kell. Tájékoztatjuk, 

hogy választásától az Áfa- törvény 237. § (3) bekezdése alapján a választása évét 

követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. 

10. Az Áfa-törvény 239. § (1) bekezdése szerinti választás bejelentése (harmadik félként a 

befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára közvetítő adóalany közvetítői 

tevékenységének adókötelessé tétele). Ezen pont jelölése esetén az 1. pontot is jelölnie 

kell. Tájékoztatjuk, hogy ehhez a választásához mindaddig kötve van, ameddig a 

befektetési aranyat értékesítő fél ezen értékesítésére az adókötelessé tételt alkalmazza. 

11. Az áfa-fizetési kötelezettség általános szabályok alapján történő megállapítása 

mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett. Jelölése esetén az 1. pontot is jelölnie 

kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa-törvény 197. § (3) bekezdése alapján a 

választása évét követő második naptári év végéig nem térhet el. 

12. Az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettség választására (adómentesség 

helyett) ez a pont szolgál, ha azt az Áfa-törvény 88. § (4) bekezdése alapján 

elkülönülten, csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, 

haszonbérbeadása tevékenységre kívánja választani. Jelölése esetén az 1. pontot is 

jelölni kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa-törvény 88. § (5) bekezdése 

alapján a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. Továbbá 

valamennyi ezen rendelkezés alá tartozó – vagyis lakóingatlannak nem minősülő – 

ingatlan bérbeadási tevékenységére ezt kell alkalmaznia.  
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13. Az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettség választására adómentesség 

helyett, a lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan 

(ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenység esetén ez a pont szolgál. 

Jelölése esetén az 1. pontot is jelölni kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa-

törvény 88. § (5) bekezdése alapján a választása évét követő ötödik naptári év végéig 

nem térhet el. Továbbá valamennyi ezen rendelkezés alá tartozó – vagyis 

lakóingatlannak minősülő, vagy annak nem minősülő – ingatlan bérbeadási 

tevékenységére ezt kell alkalmaznia.  

14. Az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettség választása adómentesség 

helyett a lakóingatlannak nem minősülő, 

 az Áfa-törvény 86. § (1) bekezdés j) pontjában említett beépített ingatlan 

(ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére – kivéve az első 

rendeltetésszerű használatba még nem vett, vagy a használatbavételtől számított 2 

éven belüli új beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet 

értékesítését, ami a törvényi előírások alapján eleve adóköteles –, illetve  

 az Áfa-törvény 86. § (1) bekezdés k) pontjában említett beépítetlen ingatlan 

(ingatlanrész) értékesítésére – kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését, 

amely a törvény alapján eleve adóköteles – irányuló tevékenység folytatása esetén.  

Jelölése esetén az 1. pontot is jelölni kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa- 

törvény 88. § (5) bekezdése alapján a választása évét követő ötödik naptári év végéig 

nem térhet el. 

15. Az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettség választása adómentesség 

helyett a lakóingatlannak minősülő, és a lakóingatlannak nem minősülő, 

 az Áfa-törvény 86. § (1) bekezdés j) pontjában említett beépített ingatlan 

(ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére – kivéve az első 

rendeltetésszerű használatba még nem vett, vagy a használatbavételtől számított 2 

éven belüli új beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet 

értékesítését, ami a törvényi előírások alapján eleve adóköteles –, illetve  

 az Áfa-törvény 86. § (1) bekezdés k) pontjában említett beépítetlen ingatlan 

(ingatlanrész) értékesítésére – kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését, 

amely a törvény alapján eleve adóköteles – irányuló tevékenység folytatása esetén.  

Jelölése esetén az 1. pontot is jelölni kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa- 

törvény 88. § (5) bekezdése alapján a választása évét követő ötödik naptári év végéig 

nem térhet el.  

 

16. Pénzforgalmi elszámolással kapcsolatos nyilatkozat 

Az első kódkockába helyezett „X”-jellel jelzi pénzforgalmi elszámolás választására 

irányuló nyilatkozatát, amellyel nyilatkozik arról is, hogy a pénzforgalmi választás 

alapjául szolgáló feltételek az Ön esetében fennállnak. Az Áfa-törvény 196/B. § (1) 

bekezdése értelmében az az áfa-alany választhatja a pénzforgalmi elszámolást, aki (amely) 

a) a kis- és középvállalkozásokról, a fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján 

kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv hatálya alá tartozna, és 

b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig 

lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, továbbá 

c) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, valamint  

d) nem részesül alanyi adómentességben. 

 

A Kkv. előírásaira tekintettel csak akkor választható a pénzforgalmi elszámolás, ha a tárgy 

naptári év első napján (2015. január 1-je)   

 az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és  
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 éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

 

A pénzforgalmi elszámolás továbbá abban az esetben választható, ha az adóalany összes 

termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték 

adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege 

a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, 

b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen 

nem haladja meg a 125 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget. Ha az adóalany a 

belföldi nyilvántartásba vételével egyidejűleg választja a pénzforgalmi elszámolást, a b) 

pontban említett feltételt elégséges időarányosan teljesíteni. 

 

A pénzforgalmi elszámolás nem választható abban az esetben, ha az adózó alanyi 

adómentességben részesül. 

 

Amennyiben a pénzforgalmi elszámolást a tárgyévet követő évre nem kívánja alkalmazni, 

vagy választására jogosító feltételekben olyan változás következik be, melynek 

következtében a pénzforgalmi elszámolás választására nem jogosult, ezt az állami 

adóhatóságnál rendszeresített ’T101E jelzésű adatlap útján kell bejelentenie.  

 

17. Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozat 

Az adóalanyiság alá történő bejelentkezést az első kódkockában „X”-szel jelölheti. Ezzel 

arról is nyilatkozik, hogy saját magát, mint magánszemélyt kisadózóként bejelenti.  

A „Főállású kisadózónak minősülök” sor melletti kódkockába tett „1 - Igen” vagy a „2 - 

Nem” értékek alkalmazásával nyilatkozzon arról, hogy Ön főállású kisadózónak minősül-

e. 

A megfelelő nyilatkozat mellé tett „X”-szel bejelentheti azt is, hogy – mint főállású 

kisadózó – a magasabb összegű tételes adó (75 ezer Ft) – fizetését választja.  

A társadalombiztosítási azonosító jel megadása kötelező. 

A „Bejelentem, mint főállású kisadózó, hogy biztosításom ezen bejelentéssel jön létre.” 

kódkockát akkor kell „X”-szel jelölni, ha biztosítotti státuszát ezen kisadózói bejelentés 

alapozza meg.   

 

Nem választhatja a kata-alanyiságot az a vállalkozás, amely az ÖVTJ szerint 68.20 Saját 

tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységéből az 

adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett. 

 

Nem választhatja az adóalanyiságot az az adózó sem, aki korábban alkalmazta a 

kisadózó vállalkozások tételes adóját, azonban adóalanyisága megszűnt és a 

megszűnéstől nem telt el 24 hónap. 

 

Átalányadózás mellett a kisadózó vállalkozások tételes adója nem választható. 

 

Főállású kisadózó az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem felel meg az alábbi 

feltételeknek:  

a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 

36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban 

előírt munkaidőt össze kell számítani, 

b) a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 

szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, 
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c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül, 

d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban 

biztosítottnak minősül, 

e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított - I., II., vagy III. csoportos 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs 

ellátásban részesül, 

f) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű, 

g) a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet 

folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más 

kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is. 

 

 

Az adóalanyiság megszüntetésével, továbbá a kisadózóval kapcsolatos adatváltozások az 

állami adóhatóság által rendszeresített ’T101E jelű adatlap útján közvetlenül az állami 

adóhatósághoz jelenthetők be.  

 

 

„Az adózással kapcsolatos adatok 2.” 

 

Nyilatkozat áfa-mentességről (áfa fizetésére nem kötelezett)  

A rovatban az adómentesség jogcímét kell jelölnie.  

 

18. Annak bejelentése, hogy az adózó kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére 

tekintettel adómentes tevékenységet folytat. 

19. Az alanyi adómentesség választása. A közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére 

tekintettel adómentes tevékenységet folytató adóalanynak is lehetősége van az 

esetleges adóköteles termékértékesítései tekintetében alanyi mentességet választani, 

ebben az esetben csak az alanyi adómentességet szükséges megjelölnie.  

20. Az Áfa-törvény 198. §-a a mezőgazdasági tevékenységet az általános, köznapi 

értelemben vett fogalomnál sokkal szűkebben értelmezi, ezért csak az minősül 

mezőgazdasági tevékenységnek, amelynél az Áfa-törvény mellékletében 

meghatározott terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany kompenzációs felár 

megtéríttetésére tarthat igényt. Ezen kívüli tevékenységére – amely a köznapi 

értelemben akár mezőgazdasági is lehet – az alanyi adómentesség (is) választható, 

ebben az esetben a 4. pontot is jelölnie kell. Nem jelölheti a kompenzációs rendszer 

alkalmazását az az adóalany, aki/amely nem felel meg az Áfa-törvény 197. §-ában 

előírt feltételeknek. 

21. Alanyi adómentesség választása az Áfa-törvény 198. §-a szerinti mezőgazdasági 

tevékenységen kívüli tevékenységre. Jelölése esetén a 20. pontot is jelölnie kell. 

22. A mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról történő lemondás, egyúttal 

az alanyi adómentesség választásának bejelentése. Ezen bejelentés esetén 

kompenzációs felár megtéríttetésére nem tarthat igényt. Tájékoztatjuk, hogy 

választásától az Áfa-törvény 197. § (3) bekezdése alapján a választása évét követő 

második naptári év végéig nem térhet el. 
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23. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja-törvény) 

alapján az átalányadózás választása 

Kérjük, hogy választásának megfelelően szíveskedjen jelölni a megfelelő kódkockát. 

Átalányadózás mellett a kisadózó vállalkozások tételes adója nem választható. 

 

24. Közösségi adószám igénylése 

Kérjük, hogy választásának megfelelően szíveskedjen jelölni a megfelelő kódkockát. 

 

25. Már rendelkezem adószámmal, az Szja-törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni 

vállalkozónak minősülök, és az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá 

tartozom. 

Kérjük, hogy szíveskedjen jelölni a kódkockát, amennyiben a nyilatkozatban foglaltak 

az Ön személyére igazak. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kisadózó vállalkozások 

tételes adóját választotta, eva-alanyisága megszűnik. 

 

26. Már rendelkezem adószámmal 

Kérjük, hogy szíveskedjen feltüntetni adószámát, amennyiben adószámos 

magánszemélyként már rendelkezik élő (működő) adószámmal. 

 

27. Munkavégzés jellege 

Kérjük, hogy munkavégzése jellegének megfelelően jelölje a megfelelő nyilatkozatot. 

 

28. Bejelentés az Art. 22. § (1) bekezdés j) pontja alapján  

Ebben a rovatban kell jelölnie, ha az Áfa-törvény 89/A. §-ában meghatározott 

adóraktár üzemeltetőjeként jár el.  

 

 

„Az adózással kapcsolatos adatok 1.” és  „Az adózással kapcsolatos adatok 2.”rovatok 

összefüggései: 

 

 A 3., 9-15. pont jelölése esetén az 1. pontot is jelölni kell. 

 A 3. pont jelölése esetén a 2., 4., 5. pont nem jelölhető. 

 A 4., 5. pont jelölése esetén a 2. pontot is jelölni kell. 

 A 7. pont jelölése esetén a 8. pont nem jelölhető. 

 A 16. pont jelölése esetén a 19., 21., 22. pont nem jelölhető. 

 A 17.1-5. pont jelölése esetén a 23. pont nem választható. 

 Amennyiben lehetséges a 17.1. pont megjelölésekor a következő figyelmezető panel 

(szöveg) megjelenítését kérjük: „A 17.1. pont nem választható, ha a bejelentő 

korábban már alkalmazta a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azonban 

adóalanyisága megszűnt és a megszűnéstől még nem telt el 24 hónap.” 

 A 17.2. és 17.3. pont csak a 17.1. ponttal együtt jelölhető. 

 A 17.2. pont kitöltése kötelező a 17.1. pont jelölése esetén. 

 A 17.3. pont csak abban az esetben jelölhető, ha a vállalkozó a 17.2. pontban az „Igen” 

nyilatkozatot választja. 

 A 17.4. pont kitöltése kötelező a 17.1. pont jelölése esetén. 

 A 17.5. pont csak abban az esetben jelölhető, ha a vállalkozó a 17.2. pontban az „Igen” 

nyilatkozatot választja. 
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 Ha a 2-10. pontok valamelyike jelölt, csak a 20. pont lehet jelölt a 18-22. pontok 

közül. 

 Ha az 1-15. pontok közül csak az 1. pont jelölt, akkor csak a 20. pont lehet jelölt a 18-

22. pontok közül. 

 Ha az 1-15. pontok közül az 1. pont és egyúttal a 12-15. pontok valamelyike jelölt, 

akkor a 18-22. pontok közül a 18-as pont nem jelölhető. 

 A 11. pont jelölése esetén a 18-22. pontok egyike sem jelölhető. 

 A 18., 19., 22. pont bármelyikének jelölése esetén a 18-22. pontok közül egyéb nem 

jelölhető. 

 A 21. pont jelölése esetén a 20. pontot is jelölni kell. 

 

 

8. oldal  

Adatkezelési tájékoztató 

 

A hatályos jogszabályok értelmében az űrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia – többek 

között – arról, hogy a bejelentő mely adatai és milyen célból kerülnek be az egyéni 

vállalkozói nyilvántartásba, és ezek közül melyek lesznek bárki számára megismerhető, 

nyilvános (interneten közzétett) adatok. 

 

 

9. oldal  

„A” betétlap - Telephely(ek) és fióktelep(ek) adatai 

 

Amennyiben Ön a Törzslap 2.-ön megjelölt székhelyén felül további telephelye(ke)n, illetve 

fióktelepe(ke)n kívánja egyéni vállalkozói tevékenységét folytatni, akkor az(oka)t ezen a 

betétlapon kell feltüntetnie 

 

 Az egyéni vállalkozás telephelye és fióktelepe fogalmának tekintetében a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

rendelkezései az irányadóak, az alábbiak szerint: 

 

� a vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás 

székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található, 

� a vállalkozás fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő 

fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. 

 

Amennyiben telephelyén, illetve fióktelepén kíván bejelentés-, illetve engedélyköteles 

tevékenységet folytatni, úgy azt csak az erre vonatkozó bejelentés megtételét követően, 

illetőleg az engedély birtokában gyakorolhatja! 

 

 

10. oldal  

„B” betétlap - Tevékenységi körök adatai 

 

Amennyiben Ön a Törzslap 2.-ön megjelölt főtevékenységén felül további tevékenysége(ke)t 

kíván folytatni, akkor az(oka)t ezen a betétlapon kell feltüntetnie, a legördülő menüből 

történő kiválasztással.  
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 A folytatni kívánt tevékenysége(ke)t a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása 

NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett hatjegyű ÖVTJ kód (korábban szakmakód) 

szerint megjelölve kell feltüntetni, a legördülő listából történő kiválasztással. 

 

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! 

 

Kizárólag olyan tevékenység jelenthető be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi 

előírásokat  a bejelentő teljesítette! Amennyiben a tevékenység gyakorlására vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak az egyéni vállalkozó már nem felel meg, köteles ezt haladéktalanul 

- adatváltozás formájában - bejelenteni! 

 

 

11. oldal   

„C” betétlap – Az özvegyi/örökösi jogon folytatott vállalkozás esetén a jogelőd 

vállalkozás adatai) 
 

 Az adatmező bejelölésével töltendő ki ! 

 

Amennyiben az egyéni vállalkozás özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatását kívánja 

bejelenteni, úgy először a jogutódlás jogcímét kell kiválasztani (özvegy vagy örökös). 

 

1-5. rovat 

 

Itt a jogutódlással érintett egyéni vállalkozás adatait kell feltüntetni. 

 

6. rovat 

 

Amennyiben a jogutód kiskorú, úgy törvényes képviselőjének nevét, lakcímét, illetve 

adóazonosító jelét is meg kell adni. 

 

Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltésekor figyeljen az adatok pontosságára! 

 

 Az egyéni vállalkozó halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak 

egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az erre irányuló 

szándékát az elhalálozástól számított 90 napon belül bejelenti.  

Megfelelő és elfogadott bejelentés esetében a tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő 

folytatásának kezdete az elhalálozást követő nap lesz. 

 

 

 

 


