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TÁJÉKOZTATÁS

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény életbelépése kapcsán
bizonyos esetekben az egyéni vállalkozással kapcsolatos kérelmek kizárólag elektronikus úton
nyújthatók be. Ezzel kapcsolatosan – a gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében –
az Okmányiroda az alábbi tájékoztatást adja:
Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül (www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu) az
egyéni vállalkozók adatváltozási, megszüntetési és az újként belépett szüneteltetési kérelmét
lehet benyújtani (új vállalkozói igazolvány kérelem 2010. július 01-ig kizárólag személyesen
bármelyik okmányirodában kezdeményezhető, ehhez kapcsolódó nyomtatványcsomag szintén
ott szerezhető be).
Fontos kiemelni, hogy elektronikusan indított ügy kizárólag a vállalkozó ügyfélkapuján
keresztül kezdeményezhető. Amennyiben a könyvelő saját ügyfélkapuján keresztül küldi be
ügyfele kérelmét, úgy viszontazonosítás sikertelensége miatt az okmányiroda a kérelmet nem
tudja fogadni.
Egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelező, amennyiben a vállalkozó mégis kéri
annak kiállítását, eljárási illetéket köteles fizetni. Új kérelem esetén az illeték 10.000,- Ft,
adatváltozásnál 3.000,- Ft, pótlásnál 5.000,- Ft. Minden esetben kap a vállalkozó – az
igazolvány adattartalmával megegyező tartalmú – igazolást, mely illetékmentes.
Az elektronikus kérelmeket mindig pontosan, az egyéni vállalkozói igazolvány, és a
személyazonosító igazolvány adattartalmával megegyezően kell kitölteni. Amennyiben a
kérelem kitöltésében hiba van, az az okmányirodai rendszerben nem feldolgozható, ezért
hibás kitöltés miatt azt visszaküldjük és a kérelmet, helyesen kitöltve újra be kell küldeni.
Dátumokra vonatkozóan:
- adatváltozás és megszüntetés esetében a bejelentést az annak megtörténtét követően
maximum 15 napon belül meg kell tenni,
- szüneteltetésnél a bejelentést követő nap lehet a szünetelés kezdete, időtartama
minimum 1 hónap, maximum 5 év.
Adószámváltozásnál (pl. ÁFA-körbe lépés, EVA-s adószám) – a korábbi gyakorlattal
ellentétben – az okmányiroda nem értesíti külön a vállalkozókat a változásról. Miután az
APEH az okmányirodát értesítette a változásról, a vállalkozó az igazolvány cseréjét, vagy az
igazolás kiállítását személyesen a székhely szerinti okmányirodában kérheti.

Adatváltozás, megszüntetés és szüneteltetés esetén a bejelentést követően a vállalkozónak
ügyfélfogadási időben haladéktalanul fel kell keresnie a székhely szerinti okmányirodát
egyéni vállalkozói igazolványának leadása céljából. Amennyiben ennek nem tesz eleget,
annak végrehajtása érdekében akár pénzbírsággal is sújtható.
A korábbi gyakorlattal ellentétben a személyesen benyújtott új kérelmekhez és az
elektronikusan benyújtott egyéb kérelmekhez sem szükséges mellékleteket csatolni, tehát nem
szükséges erkölcsi bizonyítvány, székhely-telephely vonatkozásában címhasználat jogosságát
igazoló okirat (tul.lap), képesítést igazoló bizonyítvány stb. Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy bizonyos okiratokkal az ügyfélnek nem kell rendelkeznie. Ellenőrzéskor tudnia kell
igazolni, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően végzi,
rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges képesítéssel, szakhatósági engedélyekkel, az
adott helyiséget jogszerűen használja stb. Hogy egyes tevékenységek végzéséhez milyen
feltételeket ír elő a jogszabály, továbbra is az okmányirodák tudnak segítséget nyújtani.
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