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Aprópénz Adózási Hírlevél

 ◙ �Önálló�tevékenységet�végző�(ún.�adószámos)�magánszemélyek� 
vs.�egyéni�vállalkozók

A tArtAlomból:

Sokan�azt�gondolják,�hogy�a�magánszemélyként�
kiváltott� adószám� birtokában� ugyanúgy� tudnak�
rendszeres,� üzletszerű� gazdasági� tevékenységet�
végezni,� mint� egy� egyéni� vállalkozó� vagy� mint�
a� társaságok.� Az� adószámos� magánszemély�
azonban� csak� eseti� jelleggel,� alkalomszerűen,�
időszakosan� végez� gazdasági� tevékenységet� –���
ezzel�szemben�egy�egyéni�vállalkozó�rendszeresen�
és�üzletszerűen.�

Az� egyéni� vállalkozás� és� az� önálló� tevékeny-
ség�között�a�különbség�–�a�teljesség�igénye�nél-
kül�–�a�biztosítási�jogviszony�elbírálása,�a�számlá-
zás�és�az�előleg�levonás,�a�költség�elszámolása�és�
a�veszteség�elhatárolása.

A�magánszemélyek� saját� nevük� alatt� –� nem�
társas� vállalkozásban� –� alapvetően� kétféle� for-
mában� folytathatnak� gazdasági� tevékenységet:�
egyéni� vállalkozóként,� illetve� önálló� tevékenysé-
get�folytató�magánszemélyként.

Önálló� tevékenységet� végző� magánszemély-
ként�–�hasonlóan�az�egyéni�vállalkozáshoz�–�adó-
számot� kell� kérni,� de� egyéni� vállalkozói� engedély�
nem�kell.�Ebbe�a�körbe�tartoznak�pl.�a�bérbeadók,�
igaz� nekik� 2010.� augusztus� 16-tól� nem� kötelező�
adószámot�kérniük,�viszont,�ha�nincs�adószámuk,�
akkor�számlát�sem�tudnak�kibocsátani,�azaz�nem�
számlaképesek.�Viszont,�ha�tud�számlát�adni,�még�
nem�feltétlen�egyéni�vállalkozó.�Ilyenkor�az�adószá-
mot�nem�az�okmányiroda�adja�ki,�hanem�közvetle-
nül�a�–�lakóhely�szerint�illetékes�–�adóhivatal.

Előzőek�mellett� vannak�olyan� tevékenységek,�
amelyek�eleve�csak�vállalkozói�engedély�birtoká-
ban� folytathatóak,� illetve� képesítéshez� kötöttek,�
vagy� telephely-engedély� kötelesek.� A� teljesség�
igénye�nélkül�ezek�a�következők:

 • Képesítéshez kötött tevékenységek:� az� egyes�
ipari,� kereskedelmi� és� idegenforgalmi� tevé-
kenységek� gyakorlásához� szükséges� képesí-
tésekről�szóló�5/1997.(III.5.)�IKIM�rendelet.

 • Főbb engedély- és bejelentés köteles tevékeny-
ségek:
 » adótanácsadás,�adószakértés�(2003.�évi�XCII:�
tv.�175.§.(16)�bek.�26/2008.(VIII.30.)�PM�r.)

 » biztosításközvetítés�(2003.�évi�LX.�tv.)
 » egészségügyi�vállalkozás� (2003.�évi�LXXIV.�
törvény�10.§.)

 » gyógyszerforgalmazás� (2006.� évi� XCVIII.�
törvény�10.§.)

 » építészeti-műszaki� tervezés,� település-
tervezés,� építésügyi� műszaki� szakértés�
(104/2006.(IV.28.)�Korm.r.)

 » ingatlan-közvetítés,� értékbecslés� (31/2009.
(XI.18.)�ÖM�rendelet)

 » könyvviteli� szolgáltatás� (2000.� évi� C.� tör-
vény�151.§.,�39/2008.(XII.31.)�PM�rendelet)

 » könyvvizsgálói� tevékenység� (2007.� évi�
LXXV.�törvény�10.§.)

 » közúti�árufuvarozás,�nemzetközi�közúti�áru-
fuvarozás,� autóbusszal� személyszállítás,�
személytaxi-szolgáltatás� (89/1988.(XII.20.)�
MT�rendelet)

 » munkaerő-kölcsönzés� és� a� magán-munka-
közvetítői� tevékenység� (118/2001.� (VI.30.)�
Korm.rendelet)

 » pénzváltás�(297/2001.�(XII.27.)�Korm.�r.)
 » pénzügyi�szolgáltatás�közvetítése�(ügynöki�
tevékenység)�(1996.�évi�CXII.�törvény)

 » személy-� és� vagyonvédelmi,�magánnyomo-
zói�tevékenység�(2005.�évi�CXXXIII.�törvény)

 » sorsolásos� játék� szervezése� (1991.� évi�
XXXIV.�törvény)

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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 • kereskedelmi tevékenységek:� aki� kereskedelmi�
tevékenységet� kíván� folytatni� –� az� engedély-
köteles� kereskedelmi� tevékenység� kivételével�
–�köteles�az�erre�irányuló�szándékát�a�kereske-
delmi�hatóságnak�bejelenteni�(2005.�évi�CLXIV.�
törvény,�210/2009.�(IX.29.)�Korm.�rendelet).�Ha�
az�adott� termék�forgalmazása�kizárólag�üzlet-
ben�megengedett,�az�csak�a�kereskedelmi�ha-
tóság�által�kiadott�működési�engedéllyel,�egyéb�
esetben�az�üzlet�üzemeltetésére�irányuló�szán-
déknak�a�kereskedelmi�hatóság�részére�történő�
bejelentését�követően�üzemeltethető.

 • Külön�engedély-köteles kereskedelmi tevékeny-
ségek:
 » nemesfémből�készült�ékszer,�díszműáru�és�
egyéb�tárgy�forgalmazása�(2005.�évi�CLXIV.�
törvény)

 » vásár,�valamint�piac�üzemeltetése�(2005.�évi�
CLXIV.�törvény)

 » szálláshely-szolgáltatás� (2005.� évi� CLXIV.�
törvény)

 » utazásszervezői� és� utazásközvetítői� tevé-
kenység�(2005.�évi�CLXIV.�törvény,�213/1996.
(XII.23.)�Korm.r.)

 » automatából� történő�értékesítés� (2005.�évi�
CLXIV.�törvény),� itt�még�az�elszámolásra�is�
vannak,�vagy�lesznek�specialitások.

 • Külön�is�szabályozott�bejelentés-köteles keres-
kedelmi tevékenységek:
 » bevásárlóközpont� üzemeltetése� (2005.� évi�
CLXIV.�törvény)

 » idegenvezetői�tevékenység�(2005.�évi�CLXIV.�
törvény)

 » lovas� szolgáltató� tevékenység� (2005.� évi�
CLXIV.�törvény)

 » tartós� szálláshasználati� szolgáltatási� tevé-
kenység�(2005.évi�CLXIV.�törvény)

 • Telepengedélyhez kötött ipari tevékenységek 
(358/2008.� (XII.31.)� Korm.� rendelet� Például:�
háztartási� kerámia� gyártása,� textilszövés,� al-
sóruházat�gyártása,�stb…
Fentiekkel� kapcsolatban�a� tevékenység�meg-

kezdése�előtt�az�illetékes�önkormányzatnál,�illetve�
a�jegyzőtől�kérhető�tájékoztatás.

Az�önálló�tevékenységet�folytató�(ún.�adószá-
mos)�magánszemély�kontra�egyéni�vállalkozó�kér-
dés�eldöntéséhez�fontos�tudni,�hogy�az�egyéni�vál-
lalkozóról�és�az�egyéni�cégről�szóló,�2009.�évi�CXV.�
törvény�szerint�az�üzletszerűen�–�ellenérték�fejé-
ben,� nyereség-� és� vagyonszerzés� céljából,� rend-
szeresen�folytatott�termelő�vagy�szolgáltató�tevé-
kenység�–�végzett�önálló� tevékenységhez�ki� kell�
váltani�az�egyéni�vállalkozói�engedélyt.

Az�„üzletszerű és rendszeres”�kategóriák�meg-
ítélése�távolról�sem�könnyű,�ugyanis�nincs�olyan�

jogszabály�–�ideértve�az�adótörvények�értelmező�
rendelkezéseit� is� –,� amely� egzakt� módon� meg-
határozná,� mit� kell� ezeken� a� fogalmakon� érteni.�
Ugyanis� rendszeresként� értékelhető� a� „félévente�
egyszer”� és� a� „hetente� kétszer”� vagy� az� „évente�
hatszor”�ismétlődő�történés�is.

Ebben�a�tekintetben�az�adóhatóság�sem�bizo-
nyult� bölcsebbnek,� álláspontjuk� szerint� az� eset�
valamennyi� körülményét� együttesen� mérlegelve�
kell�eldönteni,�hogy�rendszeres,�üzletszerű�gazda-
sági�tevékenységről�van-e�szó�vagy�sem.

Ha� nagyon� szigorúan� vizsgáljuk� a� kérdést,�
akkor�kijelenthetjük,�hogy�egy�magánszemély�bár-
mely� önálló� gazdasági� tevékenységét�–� amelyet�
a�saját�nevében,�önállóan,�rendszeresen�nyereség-
szerzési�céllal�végez�–�csak�egyéni�vállalkozóként�
folytathat,� azonban� ez� így� nem� igaz.� Léteznek�
ugyanis�vállalkozáson�kívüli,�vállalkozásszerű�for-
mák,�amelyek�végzésére�az�adójogszabályok�lehe-
tőséget� adnak,� ezáltal� a� magánszemély� önálló�
(azaz� nem�munkaviszonyban,� társas� vállalkozás�
személyesen� közreműködő� tagjaként)� tevékeny-
ség�keretében�bevételre�tesz�szert.

Ide� értendőek� az� ún.� adószámos�magánsze-
mélyek� (pl.� a� szellemi� szabad� foglalkozásúak).�
Azonban,�ha�ezek�a�tevékenységek�rendszeresek,�
akkor�a�magánszemély�ezeket�egyéni�vállalkozó-
ként�folytathatja.

Ha�egyéni�vállalkozó,�akkor�a�Tbj.�szerint�biz-
tosított,� ha� pedig� nem� egyéni� vállalkozó,� hanem�
szellemi� foglalkozású,� akkor� ezt�másképpen� kell�
elbírálni,�és�ha�kifizetőtől�származik�a� jövedelem�
akkor�adóelőleg� levonási� és�Szocho�elszámolási�
kötelezettség�is�van.

Önálló� tevékenységet� folytató� magánszemé-
lyek� adószáma� jellemzően� 7-es� számmal� kez-
dődik,� ezt� a� ’T101-es� nyomtatványon� elektroni-
kus�formában�lehet�kérvényezni.�Amint�már�emlí-
tettem,� jellemzően� előadó� művészek,� zenészek,�
nyelvtanárok,�lektorok�szokták�ezt�az�adózási�for-
mát�választani,�ami�fontos,�hogy�alkalomszerűen�
végzett�tevékenység�esetén�választható.

Az�adószámos�magánszemély�–�mivel�adószám�
birtokában� végzi� a� tevékenységét� –� számlatömb�
vásárlására�is�jogosult�és�tud�számlát�kibocsátani�
vállalkozás�létrehozása�nélkül.�Emellett�a� ’T101-es�
nyomtatványon� nyilatkoznia� kell� az� Áfa� státuszá-
ról,�mely�jellemzően�éves�12�millió�forint�árbevételig�
alanyi�adómentes�szokott� lenni,�de�természetesen�
ettől�eltérően�Áfa�alanyiságot�is�választhat.

A�vállalkozások�részére�kiállított�számla�eseté-
ben�a�társaság,�mint�kifizető�levonja�az�adókat,�így�
az�adószámos�magánszemély�a�számlán�feltünte-
tett�összegből�csak�az�adólevonás�utáni�összeget�
kapja�meg.�� ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


