Egyéni Vállalkozás indítása Ügyfélkapun keresztül

Az

alábbi

linken

keresztül

tudja

online

elindítani

az

Egyéni

Vállalkozását:

https://nyilvantarto.hu/ugyseged/EgyeniVallalkozasKerelemInditasa.xhtml

Az „Egyéni vállalkozás” menüre kattintva a következő panel jelenik meg, ahol a
„Bejelentkezés” gombra kattintva tudja elkezdeni a folyamatot:
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A rendszer még egyszer kiírja az egyéni vállalkozás indítására jogosultak körét.
Amennyiben Ön minden pontnak megfelel, kattintson az Egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdése gombra, és kezdje meg vállalkozásának bejelentését.
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A kérelem kitöltésének első lépése, hogy megadja adóazonosító jelét, mely az Adóigazolványon található 10 jegyű számsor. További adatait a rendszer automatikusan beilleszti
az adatlapba, majd a Tovább gombra kattintva a vállalkozás címadatait adhatja meg.

A címadatok között fel kell tüntetni a vállalkozás székhelyét, telephelyét. A székhely a
vállalkozás irodája, ahol a cég iratait őrzik és átveszik, megegyezhet a telephellyel. Ha
vállalkozása nem rendelkezik telephellyel, a székhely megadása után, kattintson a Tovább
ikonra. A telephelyen a munka gyakorlati része folyik, ahol a dolgozók a cég tevékenységi
köreinek tesznek eleget. Amennyiben a két helyszín nem egyezik meg, Új telephely
hozzáadásával adja meg a telephely pontos adatait.
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Az adatok megadása után kattintson a Telephely adatok mentése, majd a Tovább gombra.
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Utoljára Értesítési adatait kell megadnia. Legalább egy e-mail címet meg kell adnia
ahhoz, hogy a rendszer tovább engedje. Ez a cím automatikusan az Ügyfélkapu rendszerének
Tárhelye üzenetet küld megadott email-címére. Állítsa be értesítési címét az Új hozzáadása
gombra kattintva. Válassza a KÜNY (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás)
regisztrációhoz tartozó tárhellyel rendelkezem opciót, majd tegye meg annak bejelentését. Ha
ezt megtette, lépjen Tovább!
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3. lépés: Tevékenységek
A tevékenységi körök meghatározását már érdemes a vállalkozásalapítás kezdetén
eldönteni, hiszen a teljes cég
működését ez fogja meghatározni.
Az ÖVTJ (Önálló vállalkozók
tevékenységi jegyzéke), egy olyan
6 számjegyből álló kód, mely
meghatározza annak a munkának
a típusát, melyet a vállalkozás
keretein belül fog végezni.
Kötelező jelleggel csak egy
főtevékenységet kell megadnia, de
további tevékenységi körökkel is
bővítheti
vállalkozása
munkakörét. A keresőmezőbe
kezdje el beírni, a tevékenység
elnevezését, majd válasszon a
legördülő listából. A Tevékenység
visszavonásával
törölheti
listájából
a
kiválasztott
tevékenységeket.
Félrekattintás
esetén Főtevékenységet, egy új
választásával tudja módosítani.
Miután kilistázta tevékenységei
körét, kattintson a Tovább
gombra.

4. lépés: Adózási adatok:
Az alábbi, adózással kapcsolatos adatokat célszerű egy olyan személy segítségével
kitölteni, aki tisztában van a leírtakkal és annak jelentőségeivel, következményeivel.
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5. lépés: Nyilatkozat adatok:
Az Online vállalkozásbejelentés utolsó előtti lépése, egy nyilatkozat kitöltése, amelyben
vállalja, hogy nem folyik Ön ellen büntetőjogi eljárás, valamint nem áll fenn egyszerre több
vállalkozói jogviszonya. Amennyiben a választott fő-, és melléktevékenységek bejelentéshez,
engedélyhez kötöttek, annak eleget kell tennie, azokat be kell szereznie. Ezeken túl vállalnia
kell, hogy megadott adatai helyesek, máskülönben büntetőjogi eljárás fog fennállni Önnel
szemben, amiért azok nem felelnek meg a valóságnak.(Ez tényleg kell ide? így?) Ha ezeket a
követeléseket tudomásul vette, jelölje be a négyzeteket, és kattintson a Tovább gombra.
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6. lépés: Ellenőrzés és beadás:
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A Beadás előtti utolsó lépésként egy összesítőt láthat maga elött, melyben az eddig
kitöltött űrlapok kitöltési sorrendben szerepelnek Amennyiben elírást, vagy helytelen adatot

tapasztalna, az oldal alján lévő Vissza gomb segítségével kijavíthatja azokat. Ha minden adata
helyes, kattintson a Bejelentés megtétele ikonra és véglegesítse kérelmét. Ügyeljen rá, hogy
miután a véglegesítés megtörtént, azon változtatni már nem lehet!
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7. lépés: Személyes ügyintézés:
Miután kérelmét elfogadták elektronikus és/vagy postai úton Értesítést fog kapni arról,
hogy Vállalkozói nyilatkozatát aláírhatja. Ehhez személyesen is meg kell jelennie a megjelölt
okmányirodában, plusz két személy társaságában, akik aláírásukkal tanúsítani fogják a
Nyilatkozatban foglaltakat. Az Értesítés, személyes adatain kívül, tartalmazza vállalkozása
adószámát is, amennyiben az Adózási adatoknál igényelte azt.
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