Az egyéni vállalkozó
Észak Magyarországi JOGpontok
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Az a természetes személy tekinthető egyéni vállalkozónak,
aki szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés
keretében

üzletszerű

–

rendszeresen,

nyereség-

és

vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás
mellett folytatott – gazdasági tevékenységet folytat.
Egyéni vállalkozó az a cselekvőképes – gondnokság alatt
nem álló nagykorú – lehet aki:
-

magyar állampolgár,

-

az Európai Unió tagállamának vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más államnak az állampolgára vagy ezekkel azonos
jogállást élvező személy,

-

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem
említett olyan személy, aki a szabad mozgás és
tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

-

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
bevándorolt, letelepedett jogállású személy, vagy
tartózkodási engedéllyel rendelkező személy.
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Az egyéni vállalkozást alapítani egyszerű és olcsó. A
törvényhozó az alapítás könnyedsége mellett azzal is
támogatja ezt a vállalkozási formát, hogy a könyvvitel terén
is kevesebb adminisztrációs terhet ró rájuk. Egyéni
vállalkozást

személyesen

az

ország

bármely

okmányirodájában ingyenesen lehet alapítani, ezen kívül
Ügyfélkapu

rendszeren

keresztül

elektronikusan

is

megkezdhető a működés.
Egy gazdasági társaság alapításához hasonlóan meg kell adni
a leendő vállalkozás legfontosabb adatait. Ezek közül a
legfontosabb, hogy az adózási kérdéseket eldöntsük. Meg
kell jelölni a székhelyt és az esetleges telephelyeket vagy
fióktelepeket és a fő, illetve egyéb gazdasági az önálló
vállalkozási tevékenységek jegyzéke (ÖVTJ) alapján.
Az egyéni vállalkozó a tevékenységek végzése során az
„egyéni vállalkozó” vagy a rövidített „e.v.” megjelölést
köteles feltüntetni a neve után. A természetes személy a saját
neve alatt végzi a tevékenységet, így a tevékenység végzése
során felmerülő kötelezettségért a teljes magánvagyonával
felelőssé válik, amely az egyéni vállalkozásban rejlő egyik
nagy kockázat.
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Összegezve az egyéni vállalkozás kedvező megoldás lehet
azoknak, akik ki szeretnék próbálni magukat egy gazdasági
ötlet megvalósítása során vagy esetleg másodállásként végzik
a vállalkozást akár főállású munka, akár nappali rendszerű
tanulmányok

folytatása

mellett

egyéb

haszonkereső

tevékenységként. Az egyéni vállalkozás gyakran választott
vállalkozási forma abban az esetben is, ha a személy
valamilyen tevékenység végzéséhez jól ért, azonban
munkaviszony keretében nem hasznosítható jól a szaktudása
és képessége (pl.: szerelők, tervezők, fordítók).
A magyar állam több eszközzel is segíti azok számára az
egyéni vállalkozóvá válást, akik tartósan munkanélküliek
vagy álláskeresők. Ennek részeként többek között az
illetékes munkaügyi hivatalnál történt regisztrációt követően
a vállalkozó válásra bizonyos esetekben pénzügyi támogatást
lehet igénybe venni. Ezenkívül az egyéni vállalkozás
finanszírozása kapcsán is vannak pályázati konstrukciók a
fiatalok és álláskeresők vállalkozás alapítása kapcsán,
amelyekre idén ősztől lehet pályázni.
Az

alapításhoz

hasonlóan

az

egyéni

vállalkozás

megszüntetése is egyszerűbb a gazdasági társaságokhoz
képest, mivel a csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás
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szabályai nem vonatkoznak rá. A megszüntetésen túl az
egyéni vállalkozás működését lehet szüneteltetni vagyis
felfüggeszteni időlegesen egy hónaptól két évig terjedő
időtartamra, amely időszak alatt a tevékenység nem
folytatható, valamint adó- és járulékfizetési kötelezettség
nem terheli.
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