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Adózó neve:
Adózó címe:
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszöntjük az egyéni vállalkozók körében!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) új szolgáltatása a Mentor Program, amelyben
az induló egyéni vállalkozóknak is segítünk, hogy adókötelezettségeiket pontosan teljesíthessék és
kialakíthassák a helyes adózási gyakorlatot.
Jelen levelünkben a NAV Mentor Program szolgáltatására és néhány alapvető fontosságú általános
tudnivalóra szeretnénk a figyelmét felhívni. Levelünk mellékleté(ei)ben pedig az adóalanyként történő
bejelentkezésén alapuló, a választott adózási módjával összefüggő leglényegesebb tudnivalókról
kívánunk tájékoztatást adni.
MENTOR PROGRAM

A Mentor Program az adókötelezettségek pontos teljesítéséhez, a helyes adózási gyakorlat
kialakításához - igény esetén akár személyre szabott tanácsokkal - nyújt segítséget az induló
vállalkozásoknak. A programban való részvétel önkéntes és kizárólag regisztrációhoz kötött. A
regisztrációra a www.magyarorszag.hu internetes felület Ügyfélkapu bejelentkezési oldalán, az eBEV
portálon keresztül, a Mentorprogram főmenüben van lehetőség. Kattintson a regisztrációhoz:
REGISZTRÁLOK »
A mentorálás keretében a kezdő vállalkozásoknak szervezett fórumokat is tartunk, amelyen a részvétel
önkéntes és ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
Ezúttal tájékoztatjuk Önt a vállalkozás megindítása utáni első lépésekről, legfontosabb teendőkről.
ELSŐ LÉPÉS: BEJELENTKEZÉS
A vállalkozás megalakításakor megadott adatokon kívül (név, székhely, adózási mód stb.) lehetőség van
további adatok bejelentésére (iratőrzés helye, vállalkozói levelezési cím stb.), amelyre a NAV külön
nyomtatványt rendszeresített. Az adatbejelentésre, vagy a vállalkozás indításakor megadott adózási
adatokban történő változás bejelentésére az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni
vállalkozók esetében a ’T101E elnevezésű nyomtatvány szolgál, de a bejelentés teljesíthető az Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) elérhető „Egyéni vállalkozó bejelentése” elnevezésű
szolgáltatással is. Saját maga vonatkozásában, mint önfoglalkoztató, a biztosítotti jogviszony
bejelentésére a ’T1041 elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és beküldeni, kivéve, ha Ön a kisadózó
vállalkozások tételes adóját (kata) választotta adózási módként. A bejelentkezésről szóló információkat
az 1. számú információs füzet tartalmazza. (www.nav.gov.hu Információs füzetek menüpont)

Önnek nincs bejelentkezési és változás-bejelentési kötelezettsége a székhelye szerint illetékes
önkormányzati adóhatósághoz, mivel az adóhatósághoz érkezett adatait továbbítottuk a társszerv
részére1. Ha Ön kata adózási módot választott, a hivatkozott jogszabály szerinti körülményről2 külön
bejelentést tehet az önkormányzati adóhatóság felé.
A NAV adatszolgáltatása nem terjed ki a képviseletére vonatkozó adatokra, illetve a telephelye(i)
szerinti önkormányzat(ok) irányába teljesítendő bejelentési/változás-bejelentési kötelezettségeire, így
azokat továbbra is Önnek kell bejelentenie az érintett önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.
Amennyiben a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget, vagy a jogszabály
alapján a NAV által teljesített adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot kell bejelentenie, akkor e
bejelentés megtételére az önkormányzati adóhatóság külön felhívja szíves figyelmét.
BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG, E-BEV
A tevékenységének megkezdése után többféle bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli majd a
vállalkozását. Azért, hogy egész évre szóló, a vállalkozásra szabott segítséget kapjon, töltse ki a
személyes adónaptárt. Ha csak általánosságban szeretne tájékozódni az adóügyeit érintő határidőkről,
vegye igénybe általános adónaptár szolgáltatásunkat.
A már benyújtott adóbevallásairól, azok feldolgozottságáról, az adószámlájáról – hogy csak a
legfontosabbakat említsük – sorban állás nélkül, az irodájából, vagy akár az otthonából is tájékozódhat
a nap 24 órájában az eBEV portálon keresztül.
ADÓFIZETÉS MÓDJAI, FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK
A bevallások határideje általában megegyezik az adó megfizetésének határidejével. Befizetni
többféleképpen is lehet: banki átutalással, POS, illetve VPOS terminálon keresztül, vagy akár az
Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül. A fizetési módok megválasztásának
feltételeiről, valamint az adófizetésről a 32. és a 35. számú információs füzet, illetve a számlaszámok
menüpont tájékoztat.
Működésében bármely okból előfordulhat fizetési nehézség. Mivel a törvény – meghatározott keretek
között - méltányossági jogkört biztosít a NAV-nak, így lehetőség van a fizetési kötelezettség
halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére is.
A fenti kedvezmények igénybevételének feltételeiről részletes tájékoztatást ad Tájékoztatás az
adóhatóság fizetési értesítéséről, ügyfeleink lehetőségeiről című tájékoztató.
Köztartozás-mentességének alátámasztására az úgynevezett nullás igazolás igénylése helyett célszerű
regisztrálni a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA), amelyről részletes tájékoztatót a 37.
számú információs füzetben olvashat.
MIRE KELL MÉG FIGYELNIE?
Ha a mellékletekben szereplő adónemeken kívül valamely más adónemnek (például: cégautóadó) is
alanya, akkor az azzal összefüggő valamennyi adókötelezettségét (bejelentési, nyilvántartási,
adómegállapítási, adó-/adóelőleg-fizetési, bevallási kötelezettségét stb.) is teljesítenie kell.
Bevallása helyett Ny jelű adatlapon bevallást pótló nyilatkozatot is tehet. Ez azt jelenti, hogy ha egyes
adónemek esetében adókötelezettsége nem keletkezett, a bevallás benyújtására előírt határidőig
elektronikusan nyilatkozatot tehet. Egy bevallás-típusra vonatkozóan több bevallási időszakra - akár
egész évre előre - is nyilatkozhat.
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/E. § alapján
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (9) bekezdés szerint

A tevékenységéhez kapcsolódó iratokat az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell
őrizni. Az adó megállapításához való jog elévülési ideje 5 év, melyet annak a naptári évnek az utolsó
napjától kell számítani, amelyben az adó bevallása esedékes volt. Ha a tevékenysége megkezdésekor
bejelentett, az adókötelezettségeit érintő adataiban változás következik be, köteles azt az állami
adóhatóság felé bejelenteni.
Fontos, hogy vállalkozásának megtalálhatónak, elérhetőnek kell lennie a székhelyén, telephelyén, ezért
célszerű az épületen a vállalkozás nevével táblát, a kapucsengőn és a postaládán feliratot elhelyezni.
A biztosított egyéni vállalkozónak, a munkáltatónak, kifizetőnek minősülő egyéni vállalkozónak,
valamint az általános forgalmi adó összesítő jelentés, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására
kötelezett egyéni vállalkozónak és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az állami
adóhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, fizetési könnyítési
és adómérséklési tárgyú kérelmének előterjesztését, továbbá adóhatósági igazolás kiadására irányuló
kérelmének előterjesztését elektronikusan kell teljesítenie.
HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?
Telefonon
✓ a NAV Infóvonalán a 1819-es, belföldről ingyenesen hívható telefonszámon
(közvetlenül választható a MENTOR menüpont a kezdő vállalkozások részére);
✓ a NAV egyes egyedi ügyek intézésére szolgáló Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében.
Külön regisztrációs eljárást követően, ügyfélazonosító számmal használható a (+36) 80/2021-22-as belföldről ingyenesen hívható telefonszám (a kezdő vállalkozások részére
választható 1.5 MENTOR menüpont alatt).
Személyesen
✓ a NAV ügyfélszolgálatain és számos kormányablakban, amelyekről bővebb információt az
Ügyfélszolgálatok menüpontból elérhető http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg felületen kaphat.
A Mentor Programban időpontot is foglalhat a NAV központi ügyfélszolgálati helyeihez - a
Kapcsolat menüpontban.
Írásban
✓ e-mailben, amit a http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat linken keresztül küldhet, a témakör
választásánál jelölheti, hogy kezdő vállalkozásként kérdez;
✓ postai levélben, amelyhez levelezési címet honlapunkon, a székhelye szerint illetékes
igazgatóság menüpontjára kattintva talál.
Sok sikert kívánunk az egyéni vállalkozásához!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

