Egyéni vállalkozás alapítása és az alapítással kapcsolatos feladatok

Ügyfélkapus regisztráció egy Okmányirodában, a www.magyarorszag.hu oldalon aktiválni kell 3
napon belül, a jelszót meg kell változtatni.
Személyes iratok szkennelve és/vagy fénymásolva (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ és
adókártya)
Könyvelő választása, szerződéskötés
A könyvelő és megbízó közötti gyors és hatékony együttműködést megkönnyíti, ha a megbízó
rendelkezik emailes elérhetőséggel és internetes banki hozzáféréssel.
Egyéni vállalkozás alapításához szükséges információk:
1. Magánszemély személyes adatai (fenti 4 hatósági igazolvány)
2. Székhely címe (ha nem saját tulajdonban van, akkor a tulajdonos(ok) nyilatkozata a
székhelyhasználatról)
3. Telephelyek címei (nem kötelező)
4. Tevékenységi körök (1 db főtevékenység kiválasztás), TEÁOR számmal együtt (ha a
tevékenység engedélyhez vagy végzettséghez kötött, akkor az erről szóló igazolás). Ehhez a
pályázati kiírásra figyelemmel kell lenni.
5. Nyilatkozat arról, hogy a magánszemélynek van-e máshol jogviszonya, ami a 36 órát eléri, és
annak jellege (munkaviszony, tagi jogviszony, stb), erről szóló igazolás
6. Adózási mód választása (ÁFA-kör, alanyi adómentesség, KATA, stb), pályázati kiírással
egyeztetni kell
7. Szeretne-e egyéni vállalkozói igazolványt igényelni vagy sem
8. Fantázia nevet szeretne-e, ha igen, annak megnevezése (Pl: Friss körte paradicsom)
A fenti információk alapján az egyéni vállalkozás alapításának adatlapját a Webes Ügysegéden
keresztül bejelenteni. (Energens elkészíti)
A visszaigazolást el kell küldeni a könyvelőnek, ez alapján a könyvelő elkészíti az alábbiakat:
1.
2.
3.
4.
5.

Bejelentkezés Adóhatósághoz (T101E, T1041), Önkormányzat(ok)hoz,
meghatalmazás online ügyintézéshez amelyik önkormányzatnál erre lehetőség van,
Bejelentkezés a KSH-hoz,
Bejelentkezés a területileg illetékes kamarához
Ügyfélkapus regisztráció – könyvelő saját meghatalmazását intézi (EGYKE)

Az egyéni vállalkozó feladatai:
1. Székhelyen és telephelyen a vállalkozó nevének feltüntetése (csengőn, ajtón, postaládán, stb.)
2. Bankszámla nyitása, ha szükséges (pályázati kiírással egyeztetni kell). A bankszámlaszerződés
megküldése a könyvelőnek.
3. Üzemorvosi szerződés (1 alkalmazottól) és munkavédelmi oktatás
4. Nyomtatványboltban megvásárolni az alábbiakat:
• Szigorú számadású nyomtatványok beszerzésének nyilvántartása
• Számlatömb(ök) és/vagy számítógéppel történő számlázáshoz szükséges szoftver. Fenti
szoftver esetén igazolás a szoftver gyártójától, hogy a szoftver megfelel a hatályos
jogszabályoknak, illetve a NAV felé szükséges bejelentéshez az igazolás bekérése
(Számlázóprogram bejelentése 15 napon belül!)
• Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok
• PÉNZTÁRKÖNYV - kötelező vezetni (az egyéni vállalkozó pénzeszközeit el kell
különíteni a magánvagyontól)

5. Bélyegző(k), névjegykártya, honlap, stb. készítése (igény szerint, nem kötelező)
Hivatalos aláírásnál szükséges az egyéni vállalkozó önkormányzati nyilvántartási számát is feltüntetni,
ezért ezt az adatot ajánlott a bélyegzőn szerepeltetni.
Bélyegzőn ajánlott adatok (nem kötelező):
• Egyéni vállalkozó neve
• Székhelye, telephelye(i)
• Adószáma, közösségi adószáma
• EV nyilvántartási száma
• Bankszámlaszáma
• Honlap címe (esetleg)
További teendők az alapítást követően:
- Kötelező kamarai regisztrációt követő éves díj befizetése (5 000 Ft)
- Iparűzési adó előleg első részletének teljesítése
- Munkaügyi nyilatkozatok kitöltése, esetleges előző munkahelyről kilépő papírok, egyéni
vállalkozók máshol betöltött, heti 36 órát meghaladó jogviszonyáról szóló igazolás,
amennyiben van.
- Nyilatkozat rezsi költségek megosztásáról és személygépkocsi használatról, elszámolásáról
- Energens.hu oldalra feljelentkezés (hírleveles tájékoztatás)

Ezt a tájékoztatást a Gordius Solution Tender Kft. partnere, az Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft
készítette. A tartalom sokszorosítása, engedély nélküli felhasználása és harmadik félnek való
továbbítása az Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül
szigorúan tilos!

