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Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be
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adószám

átvétel / beérkezés
postára adás

Kelt:

aláírás

P.H.

közösségi adószám

az átvevő kódja áfa-kód

a közösségi adószám hatályának kezdete / vége

Vámazonosító szám

vonalkód helye

AZ ADÓZÓ TÖLTI KI

Adóazonosító jel

Családi és utónév

2.

5.

Adószám

9.
Pótlapok:

1. 2. 5.
Részletező lapok:

A B F

8. Telefonszám

A bejelentés típusa

év hó nap

6.

7.

Az okmányirodai bejelentkezést követő bejelentés: [1].  Változásbejelentés: [2].

A változás hatálybalépése

Kitöltött részletező lapok és pótlapok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján javítani kívánt adatlap nyilvántartási száma
1.

3.

Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező.

Kitöltése változásbejelentés esetén kötelező.

A vállalkozó nyilvántartási száma

4.

Kérem vámazonosító szám megállapítását

Magyarországon kiadott EORI/VPID szám

Valamelyik azonosító szám kitöltése változásbejelentés és adószám törlését követő bejelentkezés esetén kötelező.

EORI szám (bármely vámeljárásban és regisztrációsadó-kötelezettség teljesítéséhez használható vámazonosító szám) [1]
VPID szám (kizárólag regisztrációsadó-kötelezettséghez használható vámazonosító szám) [2]

helység

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta P.H.

az adózó vagy képviselője/meghatalmazottja neve
nyomtatott betűkkel

hó napév

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, 
a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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Levelezési cím irányító-
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község stb.
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közterület
jellege
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neve

3.

Az iratok, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatok és nyilvántartások őrzésének helye
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6.

5.

U/T/M

U/T

Eddig nem folytattam fizetővendéglátó tevékenységet, új fizetővendéglátó tevékenységemre a tételes átalányadózást választom.

7.

Tevékenység(ek), amelyeket nem bejegyzett egyéni vállalkozóként végez

A működési engedély száma: Kelte:

4.

Az átalányadózás, tételes átalányadózás megszüntetése

A vállalkozás fantázianeve

8.

10.

Az átalányadózás alkalmazására való jogosultságom megszűnt.

A fizetővendéglátó tevékenységemre alkalmazott tételes átalányadózásra való jogosultságom megszűnt.

Az átalányadózás, tételes átalányadózás választása az Szja-törvény 50. §-a, 57/A. §-a alapján

(Folytatható az 1. pótlapon)

Változásbejelentés

U/T

A nem bejegyzett egyéni vállalkozóként végzett tevékenység(ek) telephelye

Működési engedély száma: Kelte: Folytatható a 2. pótlapon.

U/T

(Folytatható az 5. pótlapon)

ÖVTJ kód: Megnevezés:U/T/M Jellege:

1.

2.

Adózási főszakma (Kizárólag az Szja-törvény 3. § 17. pont b)-f) alpontja szerinti tevékenység lehet.)

ÖVTJ kód: Megnevezés: A működési engedély száma: Kelte:U/T/M

Főfoglalkozásként: [1] --- Heti 36 órát elérő munkaviszony mellett: [2] --- Heti 36 órát el nem érő munkaviszony mellett: [3] --- Nyugdíj mellett: [4]
--- Nappali tagozaton folytatott tanulmányok mellett: [5] --- Társas vállalkozási tagság mellett egyéni vállalkozó: [8] --- Társas vállalkozási tagság
mellett egyéni vállalkozó, és egyidejűleg heti 36 órát el nem érő foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendelkezik: [9] --- Egyéni vállalkozó/
mezőgazdasági őstermelő és az EGT más tagállamában munkaviszonnyal rendelkezik: [0] --- Kizárólag bérbeadói tevékenység: [A].

A munkavégzés jellege: 

9.

U

postafiók

Amennyiben rendelkezik vele.

A nyilvántartásba vett egyéni vállalkozóként végzett tevékenységekhez kötődő telephelyeket a KEKKH részére kell bejelenteni.

Eva-alanyiságom megszűnt az Eva-törvény alapján.

Az adóalanyiság megszűnésének oka: 

Az eva-alanyiság megszűnése 

(A kód feltüntetése az útmutató szerint.)

11.

Az elhunyt egyéni vállalkozó adószáma:

Az egyesített tevékenységre választott adózási mód (kódérték az útmutató szerint):

Az Szja-törvény 49/A. § (7) bekezdése alapján özvegyként, özvegy bejegyzett élettársként, illetve örökösként
az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységét folytatom.

Vállalkozás folytatása özvegyként, özvegy bejegyzett élettársként, illetve örökösként

ország

ország

Az Áfa-törvény szerinti elektronikus bizonylatot, könyvet, nyilvántartást
online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzöm meg U/T

Eddig nem folytattam mezőgazdasági kistermelői tevékenységet, új mezőgazdasági kistermelői tevékenységemre
az átalányadózást választom. 

A mezőgazdasági kistermelői tevékenységemre alkalmazott átalányadózásra való jogosultságom megszűnt.

Ha nem egyezik a székhellyel, lakóhellyel

Ha nem egyezik a székhellyel, telephellyel
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