HOGYAN LEGYÜNK VÁLLALKOZÓK? - A VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS LÉPÉSEI

Hónapokig tartó tervezgetés, sok számolás és gondolkodás után itt az idő, hogy tényleg belevágjon,
és elindítsa vállalkozását! Egy cég megalapítása nem túl bonyolult folyamat, de nagyon fontos a
megfelelő jogi és adózási forma kiválasztása, hiszen a későbbiekben ez akár jelentős anyagi haszonnal
is járhat.
Vállalkozása megalapításakor végeredményben arról kell dönteni, hogy pontosan milyen
tevékenységet kíván majd végezni és milyen jogi formában. A jogi forma alapján el kell dönteni,
hogyan adózik majd a cég, és ki kell választani a bankot, valamint a könyvelőt is.
Mi az a szellemi szabadfoglalkozás?
Kizárólagosan szellemi jellegű szolgáltató tevékenység végezhető magánszemélyként, egyéni
vállalkozói igazolvány nélkül is, ezt nevezzük szellemi szabadfoglalkozásnak. A szellemi
szabadfoglalkozás választását csak bejelenteni kell, azaz nem kell semmilyen vállalkozást alapítani
hozzá. Aki ezt választja, az egy külön adószámot kap, így számlázhat és költséget is elszámolhat.
Milyen cégformák közül választhat?
Ma Magyarországon számos jogi formában működtethető vállalkozás, a következőkben ezek közül
azokat emeljük ki, amelyek – az alacsonyabb tőkeigény vagy az egyszerűbb adminisztráció miatt –
kedveltek a magyar mikro- és kisvállalkozások körében. Ezek: az egyéni vállalkozás, a betéti társaság
(Bt.) és a korlátolt felelősségű társaság (Kft.). E három forma között az a legfőbb különbség, hogy az
egyéni vállalkozás alapvetően egy magánszemély gazdasági jellegű tevékenységét jelenti, a Bt. és a
Kft. viszont már gazdasági társaságok.
Egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság?
Előnyök
Egyéni vállalkozás






Gazdasági társaság (Bt. vagy
Kft.)



Hátrányok

Gyors, egyszerű és
olcsó: a működés
megkezdéséhez csak
bejelentés kell.
Nincs előírt alapításkori
tőkeigénye.
Adminisztrációs igénye
kicsi.



Bt. esetében a
kültag(ok), kft.
esetében minden
tulajdonos csak a
betett tőke mértékéig
tartozik felelősséggel a
társaság
kötelezettségeiért (a
bt. beltagja azonban
teljes vagyonával felel)
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A tevékenységből eredő
kötelezettségeiért teljes
vagyonával, korlátlanul
felel a vállalkozó.
Köteles személyesen is
közreműködni a
tevékenység
folytatásában.
A gazdasági társaságok
alapítása, működtetése
jóval drágább.

Az egyéni vállalkozás
A legegyszerűbb és legolcsóbb az egyéni vállalkozás megalapítása, mivel ehhez elegendő ennek
bejelentése. Az egyéni vállalkozásnak nincs alaptőkéje, azaz az alapításnak nincs azonnali
tőkeszükséglete, ennek fejében viszont teljes vagyonnal, korlátlanul felel a vállalkozói
tevékenységből eredő kötelezettségekért. Egyéni vállalkozóként foglalkoztathat alkalmazottakat is,
de Önnek is közre kell működni a vállalkozásban.
A betéti társaság
Ez gyakorlatilag a legegyszerűbb gazdasági társasági forma: kell hozzá legalább egy beltag (ő a teljes
vagyonával, korlátlanul felel a Bt. kötelezettségeiért) és legalább egy kültag (ő csak az általa betett
tőke erejéig felel). A Bt. előnye, hogy nincs törvényileg előírt minimális tőkeszükséglet az
alapításához. Így azt jóval olcsóbb elindítani, mint egy Kft.-t, de az összes költsége így is elérheti a
százezer forintot.
A korlátolt felelősségű társaság
E jogi forma választása jelenti a legkisebb kockázatot, mivel jogi személyiségként a felelősséget maga
a vállalkozás viseli, alapítói csak az általuk betett tőke vagy más vagyoni hozzájárulás erejéig felelnek.
Ezzel a felelősségkorlátozással az új Ptk. szerint nem lehet visszaélni: ha a vezető tisztségviselő a
társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette
figyelembe, úgy magánvagyonával is felelhet ezért.
A Kft. megalapításának jelentős a tőkeigénye: a törzstőke minimálisan 3 millió forint, amely pénzbeli
vagy nem pénzbeli betétekből is állhat (a nem pénzbeli betét, vagyis az apport lehet például
tulajdonjog, de nem lehet munkavégzésre vagy személyes közreműködésre, vagy szolgáltatásra
irányuló kötelezettségvállalás). Az egyes tagi törzsbetétek lehetnek különbözők, de egyenként
minimum 100 ezer forint értékűeknek kell lenniük.
A pénzbeli betéteket nem kell az alapításkor maradéktalanul befizetni, sőt, bármilyen kis alapításkori
hozzájárulás befizetésével elindítható céged, és igazából akár évekig működtethető is. Ennek viszont
az a feltétele, hogy addig nem vehet ki osztalékot a cégből, amíg a nyereségből ki nem pótolta a 3
millió forinthoz még hiányzó tőkerészt. Nem lehet azonban késlekedni a nem pénzbeli hozzájárulás
teljesítésével, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét (ha nem éri el, akkor három év
áll ehhez rendelkezésre).
Egy Kft. esetében ráadásul az alapítási és a működtetési költségek is jóval magasabbak, mint a
korábban ismertetett formáknál, viszont a Kft. már „komoly” cégnek számít, ami jól jöhet akár a
megrendeléseknél, akár egy hitelfelvételnél.
Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság vezető tisztségét a tag társasági jogi jogviszonyban vagy
munkaviszonyban láthatja el. A Gt. 22. § (3) bekezdése értelmében, ha a munkaviszonyt választja,
akkor a társasági szerződésnek erről külön rendelkeznie kell. Egy fennálló teljes foglalkoztatásra szóló
munkaviszony nem zárja ki, hogy az illető egyszemélyes társaságában – amennyiben a társasági
szerződésben rögzítik – munkaviszonyban legyen vezető tisztségviselő. Jövedelmére mindenképpen a
nem önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó adózási szabályokat kell alkalmazni. A
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség mindkét jogviszony alapján terheli a társaságot.
Egyéni járulékok szempontjából van különbség a jogviszonyok között. A Kft. rendelkezik a korlátolt
felelősség biztonságos előnyével, hiszen a tagok felelőssége csak a törzsbetétjük erejéig terjed. De
nem kedvező tényező, hogy (a Bt-vel és az egyéni vállalkozással szemben) nem lehet kisadózó
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vállalkozók tételes adójának (KATA) alanya. A korlátolt felelősségű társaság másik hátránya a
3.000.000 Ft-os törzstőke fizetési kötelezettség. A Kft-re vonatkozó társasági adó mértéke 9%.
A vállalkozás bejegyzése
Egyéni vállalkozóként az Ügyfélkapu használatával az interneten elvégezhető a bejelentkezés. Ennek
során a személyes adatokon túl meg kell adni a vállalkozás alapadatait (székhely, TEÁOR-kódok),
valamint a választott adózási formát is. Ezt követően egy napon belül megkapja az illetékes
hatóságtól a tevékenységhez szükséges adatokat (egyéni vállalkozás adószáma, adóazonosító jele és
statisztikai számjele).
Az igényléshez csatolni kell egy erkölcsi bizonyítványt, illetve ha a tevékenység képesítéshez vagy
engedélyhez kötött, akkor a képesítési bizonyítványt, illetve a hatósági engedélyt is.
Ügyfélkapu: online állami ügyintézés
Az Ügyfélkapu https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ a magyar közigazgatás elektronikus
ügyfélbeléptető és - azonosító rendszere. Használatához regisztráció szükséges, valamint – ha a
regisztráló egy gazdasági társaság ügyeit is intézni kívánja – postán be kell küldenie az
adóhatóság részére a 20T180 számú adatlapot. Lényeges felhasználási feltétel, hogy az Ügyfélkapun
keresztül egy gazdasági társaságot csak képviselője, nagykorú alkalmazottja, könyvelője,
adótanácsadója vagy ügyvédje képviselhet.
Egy gazdasági társaság cégbejegyzésére irányuló kérelmet elektronikus úton, a cég székhelye szerint
illetékes cégbíróságon kell benyújtani, az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül. A
bejegyzés iránti kérelem benyújtása egyben az adóhatósághoz történő bejelentkezés, valamint az
adószám megállapítása iránti kérelem is. A bejegyzési kérelem beérkezéséről a cégbíróság
elektronikus tanúsítványt küld a vállalkozás bejegyzését intéző jogi képviselőnek, ennek birtokában a
vállalkozás – előtársaságként – már megkezdheti üzleti tevékenységét. A cégbíróságnak 15
munkanapja van dönteni a bejegyzésről, maga a gazdasági társaság a cégjegyzékbe való
bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.
Egyszerűsített cégbejegyzési eljárás
Az egyszerűsített cégbejegyzési eljárás használata akkor lehetséges, ha az alapítók a Cégtörvény
mellékletében található társaságiszerződés-mintát használják. Az egyszerűsített eljárás – azon túl,
hogy jóval olcsóbb – gyorsabb is: a cégbíróságnak 8 munkanapja van arra, hogy a bejegyzéshez
benyújtott okiratokat ellenőrizze. Ha viszont e 8 nap alatt az adóhatóságtól nem kapja meg az
adóregisztrációs eljárás vizsgálatának eredményét, akkor a bejegyzést az eredmény beérkeztéig fel
kell függesztenie.
A vállalkozás bejegyzésének folyamata a cégbírósági bejegyzéssel és ennek közzétételével zárul. Ezt
követően még egy kötelező lépés van hátra: a bejegyzés dátumától számított 8 napon belül köteles
megnyitni a cég első bankszámláját, és oda befizetni az alapításkor a pénztárba befizetett
törzsbetétek összegét. Ha egyéni vállalkozó lett, akkor ez a „céges” bankszámla nem kötelező, de a
saját és a vállalkozás pénzügyeinek elkülönítése okán erősen ajánlott.
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Betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság?
Előnyök
Betéti társaság



Nincs jelentős, előírt
alapításkori tőkeigénye.

Hátrányok




Korlátolt felelősségű társaság




A társaság önálló jogi
személyiség.
Minden tulajdonos csak
a betett tőke mértékéig
tartozik felelősséggel a
társaság
kötelezettségeiért
(kivéve, ha visszaél
ezzel a
felelősségkorlátozással



Nem rendelkezik a
társaság önálló jogi
személyiséggel
A tevékenységből eredő
kötelezettségeiért a
beltag teljes vagyonával,
korlátlanul felel.
Törzstőke: minimum 3
millió forintnak
megfelelő készpénz
vagy apport.

Miről kell még dönteni?
Ahhoz, hogy megalapítsa vállalkozását, a jogi formán túl még számos adatot kell megadni.

Hol legyen a cég székhelye?
Egy vállalkozás székhelye a cég levelezési címe, azaz az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak
átvétele és őrzése zajlik. A cég székhelyét cégtáblával kell megjelölni. Amikor az alapítás során
megadja leendő cége székhelyét, figyeljen arra, hogy az csak olyan ingatlanban lehet, amely a cég
tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára bérleti, használati, illetve egyéb jogcímen jogosult.
Fontos, hogy erről legalább az ügyvezetőnek nyilatkoznia is kell, a nyilatkozatot pedig a többi
okirattal együtt kell benyújtani a Cégbírósághoz (a jogosultságot természetesen az ingatlan tulajdoni
lapjával, illetve bérleti, használati szerződéssel is igazolhatod).
Hasznos végiggondolni, hogy mindenképpen saját székhelyet akar-e, ugyanis semmi sem tiltja, hogy a
költségek csökkentése érdekében más cégekkel együtt tartsa azt fenn vagy, hogy
székhelyszolgáltatást vegyen igénybe.
Milyen tevékenységeket végez majd?
A cég alapvetően bármilyen tevékenységet végezhet, amelyik nem ütközik törvénybe vagy nem
szükséges hozzá valamilyen engedély, vagy különleges feltétel teljesítése (például végzettség). Az
egyes tevékenységeket a TEÁOR ’08 (Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási
Rendszere) által megadott kódok alapján kell besorolnod, ehhez a Központi Statisztikai Hivatal
http://www.ksh.hu/teaor_menu szolgáltatása nyújthat segítséget.
Választani kell cégének egy főtevékenységet – ezt a társasági szerződésben is szerepeltetni kell –,
valamint tetszés szerinti számban melléktevékenységeket (ezek bármikor szabadon, a társasági
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szerződés megváltoztatása nélkül, adóhatósági bejelentéssel módosíthatók). Mindez azért nagyon
fontos, mert a vállalkozás csak olyan tevékenységgel kapcsolatban számlázhat, amelyet bejelentett az
adóhatóságnál.
„Hogyan nevezzelek?”
Egy egyéni vállalkozásnak nincs saját külön neve, csak „X.Y. egyéni vállalkozóként” nevezheti meg
magát. A gazdasági társaságoknál viszont kötelező a cégnév, amelynek – azon túl, hogy lehetőleg
könnyen meg lehessen jegyezni - egyedinek is kell lennie. A cégbíróság ugyanis visszautasíthatja a cég
bejegyzését, ha a neve nem egyértelműen különbözik egy a cégnyilvántartásban már szereplő,
korábban bejegyzett társaság elnevezésétől. Hogy ez ne forduljon elő, azt javasoljuk, még a bejegyzés
előtt az www.e-cegjegyzek.hu oldalon ellenőrizd a kiválasztott nevet.
Jó előre gondoljon arra is, hogy használni akarja-e a vállalkozása elnevezését a majdani céges honlap
domainneveként (azaz címeként) is - a cégnév kiválasztása előtt a www.domain.hu/domain/szabad-e
oldalon tudja ellenőrizni, hogy az adott domain még szabad-e.
A társasági szerződés elkészítése
Társasági szerződésre csak gazdasági társaság alapításakor van szükség, azaz ha egyéni vállalkozó
lesz, akkor nem. A társasági szerződésnek tartalmaznia kell legalább a cég összes adatát (székhely,
törzstőke, üzletrészek nagysága stb.), a tagok és a vezető tisztségviselők adatait, a nyereség
felosztásának szabályait és nem utolsósorban a TEÁOR szerinti főtevékenységet.
Társasági szerződést a törvényben megfogalmazottak figyelembevételével bárki szabadon
szerkeszthet, de sokkal jobban jár, ha a Cégtörvény mellékletében meghatározott szerződésmintát
használja. Ez letölthető a http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/szerzodesmintak honlapról. A
szerződésminta használata elvben ugyan csökkenti a rendelkezési mozgásteret, de így is bőséges
választási lehetőség marad, a bejegyzés költségei pedig lényegesen alacsonyabbak lesznek.
A társasági szerződést ügyvédnek kell ellenjegyeznie a benyújtása előtt, és érdemes ekkor
elkészíttetni vele az aláírásmintát is, amelyben fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult
nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (például ügyvezetésre jogosult tag, ügyvezető), a cégjegyzés
módját (önálló vagy együttes), valamint a cégjegyzésre jogosult aláírását.
Hogyan adózzon a vállalkozás?
Még a bejegyzés előtt dönteni kell arról is, hogy milyen formában adózzon majd cég: az általános
adószabályok mellett ugyanis több, kifejezetten a kisvállalkozások számára kialakított és kedvező
adózási konstrukció közül választhat.
Az alábbi felsorolás, az egyes adónemek feltételeinek ismertetése nem teljes körű, a hazai
kisvállalkozások által leggyakrabban választott adóformákat mutatjuk be röviden. Mindenképpen azt
javasoljuk, hogy az adóforma kiválasztásáról a bejegyzés előtt konzultáljon egy könyvelővel.
Az újonnan induló vállalkozás az adónem választására vonatkozó bejelentését az állami
adóhatósághoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg köteles megtenni.
Az alanyi adómentesség azt jelenti, hogy nem kell forgalmi adót rászámolni az eladási árra - a másik
oldalon természetesen költségeinek áfatartalmát sem igényelheti vissza vállalkozása. Az alanyi
adómentességet évi 12 millió forintos bevételig választható.
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KATA - Kisadózó vállalkozások tételes adója
A KATA hatálya alá bejelentkezett kisadózó vállalkozásnak legalább egy fő kisadózót be kell
jelentenie. A társaság tevékenységében közreműködő magánszemély tag lehet kisadózó. A kisadózó
vállalkozások tételes adójának (kata) bevételi határa 12 millió forint, ennek átlépése után kell 40
százalékos adót fizetnie a magánszemélynek. Ha az adó alanya önként lép ki a KATA hatálya alól, 12
hónap elteltével ismét választhatja ez a módozatot. A kisadózó vállalkozásnak a főállású kisadózó
után havi 50 ezer, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót kell
fizetnie. A kisadózó vállalkozás ezen tételek megfizetésével mentesül a vállalkozói személyi
jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és
megfizetése alól a társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése alól a személyi
jövedelemadó, járulékok (ideértve az egészségügyi szolgáltatási járulékot is) és az egészségügyi
hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése (pl. osztalék, a személyesen közreműködő tag
esetén a béren kívüli juttatások utáni adó alól a kisadózó vonatkozásában) alól szociális hozzájárulási
adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és
megfizetése alól.
KIVA - Kisvállalati adó
A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely három, a vállalkozások által fizetendő adónemet
vált ki:
• a szociális hozzájárulási adót
• a szakképzési hozzájárulást és
• a társasági adót.
Az adó mértéke 2020. január 1-től az adóalap 12%-a. A kisvállalati adó alapja fő szabály szerint nem
lehet kisebb a személyi jellegű kifizetéseknél (minimum adóalap). A kisvállalati adózásra való áttérés
egyedi mérlegelést igényel. Javasolt megvizsgálni a kisvállalati adóra való áttérés lehetőségét azon
jogosult vállalkozások esetében, amelyeknél a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a
vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával
jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik. Egy vállalkozás az adóévre akkor választhatja a kisvállalati
adó szerinti adózást, ha
• az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben (azaz abban az adóévben,
amely a kisvállalati adóalanyiság alkalmazásának első adóévét megelőzi) várhatóan nem haladja meg
az 50 főt;
• az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd
forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 1 milliárd forint időarányos részét;
Az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai
állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján
kell figyelembe venni.
ÖSSZEFOGLALVA:
Egyéni vállalkozás létrehozásának menete:
-

ügyfélkapu regisztráció a kormányablaknál
könyvelő felkeresése: adózás, tevékenységi körök-szakmakódok miatt (bizonyítvány,
mesterlevél, szakmai gyakorlat stb. igazolására szükséges lesz)
egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány kitöltése, innéttől
az adószám él (www.nyilvantarto.hu)
írószerboltban számlatömb/nyugtatömb/online pénztárgép (9/2016.NGM rendelet)
vásárlása
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-

a területileg illetékes Kamarában további ügyintézés: kamarai hozzájárulás fizetése 5.000,- Ft,
ami ezt követően minden év március 31-ig esedékes, építőipari regisztráció stb.)

Táras vállalkozás létrehozásának menete:
- adatfelvétel
- kapcsolódó költségek megfizetése
- iratszerkesztés
- iratok ügyvéd előtti aláírása (aláírásminta)
- iratok beküldése a székhely szerint illetékes Cégbíróságra
- társaság bejegyzése
- bankszámlanyitás
- adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése könyvelő segítségével és a kamarai ügyintézés
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