
XIV. évf. 8. szám 
2 0 1 9 .  s ze p t e m b e rIránytű a sikeres vállalkozáshoz

Aprópénz Adózási Hírlevél

 ◙  Egyéni vállalkozó által alapított Kft.

A tArtAlomból:

Egyéni vállalkozó által alapított kft.
– alapítás fEltétElEi és a kapcsolódó tEEndők

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 
2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evec tv.) 
évek óta lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéni 
vállalkozó egyéni céget alapítson. Az egyéni 
cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban 
szereplő természetes személy által alapított, 
jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, 
amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel 
jön létre. Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, 
így különösen tulajdont szerezhet, szerződést 
köthet, pert indíthat és perelhető.

A Magyarország 2020. évi központi költség-
vetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. 
törvény az Evec tv. módosításával 2019. július 28. 
napjától lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó 
gazdasági tevékenységének folytatása céljából 
speciális módon, egyéni vállalkozói jogviszonyá-
nak megszüntetése mellett olyan egyszemélyes 
Kft.-t alapítson, amelyre vonatkozóan az Evec tv. 
mind vagyoni viszonyai, mind pedig a vállalkozási 
tevékenységével összefüggő magánjogi viszonyai 
körében speciális jogutódlást állapít meg.

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékeny-
ségének folytatására kizárólag egyszemélyes 
Kft.-t alapíthat, mivel ilyen formában lehet biz-
tosítani a speciális jogutódlást. A Kft. alapítá-
sában az egyéni vállalkozón kívül más személy 
nem vehet részt. Annak azonban nincs akadálya, 
hogy a későbbiekben a társaságnak több tagja is 
legyen. A szabályozás azt is előírja, hogy az egyéni 
vállalkozó a Kft. bejegyzését követő öt évig nem 
lehet gazdaság társaság korlátlanul felelős tagja, 
és nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogvi-
szonyt. Ennek indoka, hogy a Kft. alapítását köve-
tően az általános elévülési időn belül az egyéni 

vállalkozót egyszerre több magánjogi jogviszo-
nyában ne terhelje korlátlan helytállási kötelezett-
ség. Fontos tudni, hogy a Kft.-re vonatkozó álta-
lános szabályoktól eltérően az egyéni vállalkozó 
által alapított Kft. előtársaságként nem működ-
het. Ez azt jelenti, hogy az egyéni vállalkozó általa 
alapított Kft. tevékenységét csak a cégbejegyzés 
napjával kezdheti meg, és e nappal szűnik meg az 
egyéni vállalkozó. Egyebekben a Kft.-re vonatkozó 
általános szabályozás vonatkozik az egyéni vállal-
kozó által alapított Kft.-re is.

Tekintettel arra, hogy az egyszemélyes Kft. ala-
pításának lehetősége gazdasági tartalmát tekintve 
az egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatá-
sának tekinthető, ezért az Evec tv. rendelkezik arról, 
hogy Kft. alapítását megelőzően az egyéni vállalko-
zónak milyen feladatai vannak, ezek:
 • fel kell leltároznia az eszközeit és kötelezett-

ségeit,
 • meg kell határoznia, hogy az egyéni vállalkozói 

minőségében szerzett, az adónyilvántartásá-
ban szereplő vagyontárgyak közül melyek ké-
pezik az alapító egyéni vállalkozó vagyoni hoz-
zájárulását (a törzstőkét), illetőleg mely eszkö-
zöket és kötelezettségeket adja át az alapítan-
dó Kft.-nek,

 • a Szt. 2/A. § (4)-(4a) bekezdéseinek megfelelő-
en el kell készítenie a Kft. nyitó mérleg-terveze-
tét; ezt nem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni,

 • elő kell készítenie a foglalkoztatottakkal kap-
csolatos munkáltatói intézkedéseket, tájékoz-
tatnia kell a munkavállalókat a Kft.-nél történő 
továbbfoglalkoztatásról.
Az egyéni vállalkozó a fenti intézkedések meg-

tételét követő 30 napon belül köteles elfogadni 
az általa alapított Kft. alapító okiratát, melyet az 
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 elfogadástól számított 30 napon belül bejegyzési 
kérelemmel együtt köteles a cégbírósághoz benyúj-
tani, ehhez az elektronikus cégbírósági eljárásban 
kötelező a jogi képviselet. A cégbejegyzésre irá-
nyuló kérelmet a székhely szerint illetékes cégbí-
róság részére a cégformának megfelelő módon, és 
mellékletekkel együtt kell előterjeszteni. A cégbíró-
ság a Kft.-t bejegyző végzésében rögzíti az Evec tv. 
törvény szerinti alapítás tényét, valamint az egyéni 
vállalkozó nyilvántartási számát.

Figyelemmel arra, hogy az egyéni vállalkozó 
jogviszonya egyszemélyes korlátolt felelősségű 
társaság alapítására tekintettel szűnik meg, így az 
Evectv. kimondja, hogy az egyéni vállalkozói tevé-
kenység továbbfolytatása céljából alapított egy-
személyes korlátolt felelősségű társaság alapítása 
az egyéni vállalkozóval szemben fennálló követe-
léseket nem teszi lejárttá. Az Evectv. rendelkezik 
továbbá arról is, hogy az egyéni vállalkozói minő-
ségben szerzett és az egyéni vállalkozói tevékeny-
ség céljára lekötött vagyontárgyak tekintetében 
az egyéni vállalkozót megillető jogok, valamint az 
egyéni vállalkozói tevékenység során kötött szer-
ződések körében szerzett jogok a korlátolt felelős-
ségű társaságot jogutódként illetik meg.

Az Evec tv. rögzíti, hogy mivel az egyéni vállal-
kozó teljes vagyonával felel vállalt kötelezettsége-
iért, ezért az egyéni vállalkozót terhelő kötelezett-
ségek az általa alapított Kft.-t jogutódként terhelik, 
valamint a korábban egyéni vállalkozóként eljáró 
természetes személy és a Kft. az egyéni vállalko-
zói tevékenység megszűnéséig vállalt, az egyéni 
vállalkozót terhelő kötelezettségekért elévülési 
időn belül korlátlanul és egyetemlegesen felel.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó 
ezen tevékenységének folytatására egyszemélyes 
Kft.-t alapít, akkor az egyéni vállalkozói jogviszo-
nya – a törvény erejénél fogva – a cégbejegyző 
határozat jogerőre emelkedésének napját meg-
előző napon szűnik meg. Erről a tényről az illeté-
kes cégbíróság elektronikus úton értesíti a nyil-
vántartást vezető szervet. Ily módon biztosítja 
a jogalkotó, hogy az egyéni vállalkozói tevékeny-
ség és a Kft. működése között ne legyen átfedés.

Egyéni vállalkozó által alapított Kft. nyitó mér-
legében a Kft.-be bevitt eszközöket piaci értéken, 
a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a cél-
tartalékokat az Szt. előírása szerinti számított 
összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötele-
zettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbö-
zetének összegében kell figyelembe venni.

Az egyéni vállalkozó által alapított Kft. társa-
sági adózását érintő kérdések tekintetében a tár-
sasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény (Tao tv.) módosított 16. § (5) 
bekezdése rögzíti azt, hogy az egyéni vállalkozó 
által alapított Kft. – az általa alapított egyéni cég-

gel azonosan – az alapító egyéni vállalkozónál 
keletkezett, és a Kft. alapításig fel nem használt 
elhatárolt veszteséggel a Tao tv. 17. §-ában fog-
laltak szerint csökkentheti adózás előtti eredmé-
nyét. Amennyiben az alapító egyéni vállalkozó 
nyilvántartásában feltüntetett összes eszköz nem 
kerül a Kft. tulajdonába, akkor az alapítónál nyil-
vántartott elhatárolt veszteségnek az átadott esz-
közöknek az összes eszköz értékéhez viszonyított 
arányos része tekintendő felhasználható veszte-
ségnek. Az arányt két tizedesjegyre kell számí-
tani az egyéni vállalkozónál nyilvántartott értékek 
alapján, függetlenül attól, hogy a Kft. nyitó mérle-
gében – és társasági szerződésben is – piaci érté-
ken kell azokat kimutatni.

Ily módon tehát az átvett veszteség leírásának 
időbeli korlátját a veszteség keletkezésétől kell 
számítani, és alkalmazni kell a többségi befolyást 
szerző személyének változása esetén alkalma-
zandó előírásokat is. Nem kell viszont alkalmazni 
az átalakulás, egyesülés, szétválás esetére előírta-
kat, mivel az egyéni vállalkozó általi Kft. alapítása 
nem minősül egyik szervezeti változásnak sem.

A Mód tv. arról is rendelkezik, hogy az egyéni 
vállalkozó által alapított Kft. az egyéni céggel azo-
nosan:
a) az egyéni vállalkozó által a megszűnésekor 

nyilvántartott fejlesztési tartalékot a Tao tv. 
előírásai szerint oldhatja fel, azzal, hogy ezen 
összegben köteles az alapítását követő nap-
pal lekötött tartalékot képezni,

b) az egyéni vállalkozó által érvényesített kisvál-
lalkozói kedvezményre alkalmaznia kell a Tao 
tv. 8. § (1) bekezdés u) pontjában foglaltakat, 
azzal, hogy az eredmény csökkentése adó-
éveként a vállalkozói bevétel csökkentésének 
adóévét kell tekinteni,

c) az egyéni vállalkozó által érvényesített foglal-
koztatási kedvezményre alkalmazni kell a Tao 
tv. 8. § (1) bekezdés v) pontjában és (6) bekez-
désében foglaltakat, azzal, hogy igénybe vett 
kedvezmény alatt az alapító egyéni vállal-
kozó által érvényesített vállalkozóibevétel-
csökkentés összegét kell érteni,

d) az egyéni vállalkozó által érvényesített kisvál-
lalkozói adókedvezményre a Tao tv. 22/A §-ban 
foglaltakat alkalmazza, azzal, hogy a 22/A § 
(5) bekezdésében előírt időtartamba a hitel-
szerződés megkötése, illetve a tárgyi eszköz 
használatba vétele időpontjától az alapító 
egyéni vállalkozó megszűnéséig eltelt adóéve-
ket is számításba kell venni.

Az a–c. pontokban foglaltak alkalmazásakor:
 • kedvezmény igénybevétele időpontjának 

a vállalkozóibevétel-csökkentés adóévét tekin-
ti, továbbá
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 • a különböző időtartamok számításakor az 
egyéni vállalkozó megszűnéséig eltelt adóéve-
ket is figyelembe kell venni (pl. fejlesztési tar-

talék a képzést követő 4 adóévben használan-
dó fel, vagy a foglalkoztatási kedvezménynél 
a létszámot 3 évig kell tartani).  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő

Akár 95%-kal kevesebb energiafogyasztás:
kiemelkedően gazdaságos üzemeltetés,
díjmentes szaktanácsadással.

* a készlet erejéig.

www.gazdasagosnyomtato.hu

kompromisszummentes nyomtatók
akár 80 000 Ft kedvezménnyel* 
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