
Tájékoztatás

nyilvántartásba vételi eljárás megkezdése előtt

Alulírott,

Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím:

Azonosító számom :

(továbbiakban: Vállalkozó)  nyilatkozom, és aláírásommal elismerem, hogy az alábbi
tájékoztatást tudomásul vettem és ennek tudatában kérem vállalkozásom
bejegyzését/változásbejegyzését a Magyar Köztársaság nyilvántartásába.

Tudomásul veszem, hogy az átlépés nem kötelező, nem elvárt, hanem lehetséges
minden Magyar Állam Tulajdonosa számára.    Azok, akik nem Magyar Állam
Tulajdonosok, legalább a Magyar Köztársaság állampolgárságával szükséges
rendelkezniük, ahhoz, hogy vállalkozásuk nyilvántartásba vételét      kérjék.

1. A Vállalkozó elfogadja, hogy a jelenlegi adórendszer erre, az ideiglenes, átmeneti

időszakra lett kidolgozva a lakosság jelentős részének a Magyar Köztársasághoz való
optálásáig. Ekkor már szükséges lehet a jelenlegi rendszer módosítása, de
természetesen betartatható, áttekinthető és szabályozott módon.   

2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy valaki átjelentkezik adóalanynak,
előfordulhat, hogy a de facto hivatalok nem fogják automatikusan törölni mint
adózót, ezért ez külön intézkedést igényel a vállalkozás a közreműködésével.

3. A Vállalkozó tudatában van annak a ténynek, hogy fontos és célszerű lezárni a de facto
jogviszonyt. (ki kell lépni, mint adóalany a NAV hatálya alól).1   

1 Jogvita esetén, segítséget lehet kérni a jogsegely@egysegbe.hu e-mail címen

a. Ez a folyamat a 2. b pont szerinti egyéni vállalkozó esetében egyszerű,
átlépésnél a webes ügysegéden keresztül megszünteti a de facto vállalkozást.   

b. Cégek esetében ez bonyolultabb, mivel a de facto Cégbíróság tartja nyilván
őket, (pl.: lehet komolyabb eredmény tartaléka).

c. Szükséges lehet pénzügyi tanácsadójával/könyvelőjével előzetesen konzultálni!

4. A Vállalkozó felhívja az üzleti Partnereik figyelmét arra a lehetőségre, hogy külföldi
partnerként kezelje a szállítót.
Példa: egy kiadott számla a de facto környezetben előfordulhat, hogy nem lesz

elismert, arra való hivatkozással, hogy érvénytelen az adószám.    A jog mellettünk

van, tehát tudjuk bizonyítani, hogy érvényes az adószám, de attól még lehetnek gondok

az elszámolhatóságával. Ezen problémák megoldására egységes iratokat dolgozunk ki.

5. 



A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy optálás esetén a de facto állam adóhivatala
nem fog kapni több bevallást az adózótól, így, ha valamilyen módon nincs lezárva
az ottani jogviszony, valószínűleg azt hiányolni fogják, pl.:    bírságokra is
számíthatnak a vállalkozások, amelyeket kezelni szükséges.2

6.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelenlegi működő vállalkozások nagy része
rendelkezik számlázó programmal, illetve pénztárgéppel. Ezek össze vannak kötve a
de facto NAV szervereivel.    Átjelentkezés esetén ezeket természetesen már nem

lehet tovább használni, mert hiába az átjelentkezés, ők továbbra is látnák a
forgalmat.    A Magyar Köztársaság készít saját számlatömböt, ami alkalmazható lesz,
illetve bármely, akár saját készítésű számlázó program használata is megengedett, ami
minimálisan az ajánlott kézi számlatömb tartalmaz.

Kelt, …..........................................

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1.
Név: ….......................................................................................................................................
Lakcím: …..................................................................................................................................
Aláírás:
…...................................................................................

Tanú 2.
Név: …........................................................................................................................................
Lakcím: …...................................................................................................................................
Aláírás:
…....................................................................................

Az átvétel igazolása:

…....................................................................

2 Jogvita esetén, segítséget lehet kérni a jogsegely@egysegbe.hu e-mail címen


