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Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének 

bejelentésével kapcsolatos eljárás az alapítással ellentétben 

kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető, az alapításnál 

már részletezett webes felületen keresztül. A szünetelés 

kezdő napja a bejelentést követő nap Az egyéni vállalkozó 

tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig 

szüneteltetheti. A szünetelés kezdő napja a bejelentést 

követő nap.  

A szünetelés azt jelenti, hogy annak tartama alatt az egyéni 

vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, 

tevékenységéhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, 

illetve új kötelezettséget nem vállalhat. Azonban a 

szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló 

(fizetési) kötelezettségeit ezen idő alatt is köteles teljesíteni. 

Abban az esetben, ha a vállalkozó igazolványt váltott ki, 

akkor a szüneteltetéshez szükséges további feltétel az 

igazolvány okmányirodában történő személyes leadása vagy 

postai úton történő megküldése.  

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói 

tevékenységének folytatását a szüneteltetéshez hasonló 
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eljárásban bármikor bejelentheti. A tevékenység 

folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.  

 

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a 

törvény erejénél fogva megszűnik: 

- ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését 

a Hatóságnak Közreműködő szervnek vagy a 

nyilvántartó szervnek bejelenti  

- ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított vagy 

korlátolt felelősségű társaságot alapított vagy az 

egyéni cég tagjává vált, 

- az egyéni vállalkozó halála napján, 

- az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezésével, 

- ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó 

adószámát, 

- akit jogerősen szabadságvesztésre ítéltek vagy 

valamely tevékenysége tekintetében a foglalkozástól 

eltiltottak,  

- az egyéni vállalkozói tevékenység tevékenység 

folytatását vagy megszüntetését a szünetelés 

kezdőnapját követő két év elteltét követő napon. 
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Azonban az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni 

vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak 

egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet 

tovább folytathatja. A különélő házastárs is jogosult a 

tevékenység továbbfolytatására. Az sem kizáró ok, ha az 

özvegy vagy örökös már saját jogon is egyéni vállalkozó.  

A folytatás szándékát az elhalálozástól számított 90 napon 

belül kell a Közreműködő szervnél személyesen, bejelenti. 

A tevékenység folytatásának kezdete az egyéni vállalkozó 

halálát követő nap, amelyet az adóhatóság folyamatos 

tevékenységnek tekinti. 

Hasonló a helyzet gondokság alá helyezés esetén is, a 

cselekvőképesség korlátozását vagy kizárását kimondó 

bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és 

javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói 

tevékenységet folytathatja, haHatóságnál személyesen, postai 

úton vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus 

kapcsolattartás útján bejelenti A bejelentési határidő itt 30 

napos. A tevékenység folytatásának kezdete a bírósági 

határozat jogerőre emelkedését követő nap. 

 


