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Az

egyeni vdllalkoz6k otthonfehijit6si t6mogat6s ig6nyl6s6hez sztiks6ges igazotas kiad6sSval
<isszefiigg6sben felmertilt k6rd6sek kapcsan egyeztetttink a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal
(NAV) Ugyfdlkapcsolati 6s Trij6koztatdsi F6oszt6ly f6osrtillyvezet6-helyettes6vel, amelynek
alapjin az alSbbiak 16l t6j 6koztatom :

A gyermeket nevel6 csal6dok otthonfehijitrisi trlmogat6srir6l sz6l6 51812020. (XI. 25.) Korm.
rendelet 9. $ (3) bekezd6se n) pontja szerint a k6relemhez mell6kelni kell a Tbj.4. $ 11.

pontja szerinti kieg6szit6 tev6kenys6g folytat6s6r6l a foglalkoZat6 irltal teljes bizonyit6 erejti
magilnokiratk6nt ki6llftott igazol6s6t vagy egydni v6llalkoz6 esetdn a Tbj. 4. S 2.pontja
szerinti hat6s6gi nyilvrlntart6sb6l ki6llftott hat6srlgi bizonyitvinyt, illetve igazolvfunyt,
enged6ly vagy kamara, kar 6ltal ki6llitott igazolist, illetve az emlitett igazoliisok m6solatat.

A

trirsadalombiztosit6s ell6t6saira jogosultakr6l, valamini ezen elliltitsok fedezet6rril sz6l6
2019. 6vi CXXII. ttirvdny (a tov6bbiakban: Tbj.) 4. $ 2. pontja szerint e tdrv6ny
alkalmazhs6ban

e

gy

6ni v6l lalko z6 :

2.1. az egy6ni v6llalkoz6r6l es az egy6ni c6gr6l sz6l6 tcirv6ny szerinti egydni v6llalkoz6i
nyilv6ntart6sban szerepl6 term6szetes szem6ly,
2.2. a szolgflltatb iillatorvosi tev6kenys6g gyakorllsara jogosit6 igazolvannyal rendelkez6
magiinszem6ly, 6s a gybgyszerdszi magrlntev6kenysdg folytatrlsrihoz sztiks6ges enged6llyel
rendelkez6 magiinszem6ly,
2.3. az iigyv6d, eur6pai koz<iss6gi jogftsz (a tovribbiakban egytitt: iigyv6d),
2.4. az egy6ni szabadalmi $gyviv<i,
2.5 . a nem k<izj egy z6i iroda tagj ak6nt tev6kenyke do kozjegy zo,
2.6. a nem v6grehajt6i iroda tagjak6nt tevdkenykedri <jnrill6 bir6sSgi v6grehajt6.

A Tbj. 4. $ 11. pontja szerint kieg6szft6 tev6kenys6get folytat6 szem6ly: a 6. $ szerinti
biztosftrlsi kdtelezetts5g al6 es6 jogviszonyban keresri tev6kenys6get folytat6 saj6t jogri
nyugdijas szem6ly, tov6bbri az az onegyi nyugdijban r6szesiilo szemdly, aki a re6 ir6nyad6
nyugdijkorhatrirt betrilt<itte 6s egy6ni vagy tiirsas v6llalkoz6nak min6siil, akkor is, ha a sajht
jogri vagy a hozzhtartoz6i nyugell6t6s foly6sftrisa szi.inetel.
Az egy6ni v6llalkoz6r6l es az egy6ni c6gr6l sz6l6 2009. 6vi CXV. tdrv6ny (a tovrlbbiakban:
Evectv.) 3/A. $ (1) bekezd6s a) bekezd6se szerint a nyilviintart6st vezet6 szew vezeti az
egydni vrillalkoz6k nyilvantart6srit, e kdrben t<irli a nyilvrlntartSsb6l a jogszabitlys6rt6
bejegyzdst, javitja a hib6s bejegyzest, illetve p6tolja az elmulasztott bejegyzdst.

Az Evectv. 11. $ (1)

bekezddse t6telesen sorolja
v6llalkoz6k nyilvrlntart6s6ban r<i gziteni kell.
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A

nyilvrintart6st vezeto szerv az egy6ni vrillalkoz6k nyilvrintart6si sz:immal t6rt6n6
azonosit6sa, illetve mrls egy6ni v6llalkoz6t6l val6 megktildnb<iztet6se c6lj6b6l, az egylni
v6llalkoz6k tev6kenys6g6nek rltl6that6bbd t6tele, a jogszabirlyoknak mpgfelel6 mtikcid6s
ellenorzdse 6rdek6ben az egydni v6llalkoz6k nyilviintart6sriban rogziti egyebek mellett
- az egylni vitllalkoz6 termdszetes szemllyazonosit6 adatait,lakcfm6t, 6llampolgrirsigifi,
- az egy eni vrillalkoz6k nyilvdntar.t Ssdba t<irtdn6 felv6tel napjit,
- a tdrl6s id6pontjrlt 6s ok6t.

Az Evectv. 13. $ (1) 6s (4) bekezd6seiben foglaltak szerint a nyilviintartilst vezetl szerv a
nyilvantartiisban szerepl6 adatokat - a gazdasdgi forgalom biztonsdga, a v6llalkoz6i
tev6kenys6g gyakorl6srival <isszefiigg6 jog vagy t6ny igazolfusa c6ljrib6l - az egy6ni
villlalkoz6i tev6kenysdgre val6 jogosultsrlg megsztin6setol szfimitotttiz 6vig kezeli.

A nyilvr{ntartist vezetfl szerv 6s a Kiizremiik0d6
teljesit 6s hat6srigi bizonyitvr[nyt 6llit ki.

Szerv k6relemre adatszolgdltatist

r

Az egydni v6llalkoz6k nyilvrintartds6val <isszeftiggo rlszletszabdlyokr6l sz6I6 25412018. (KI.
18.) Korm. rendelet l. $ (l) 6s (3) bekezd6sei rigy rendelkeznek, hogy az egy6ni v6llalkoz6i
tev6kenys6ggel kapcsolatos bejelent6sben kcizremrikdd6 szervk6nt, az egy5ni vdllalkoz6k
nyilv6ntartdsifi vezeto szervkdnt a Kormrlny a NAV jeldli ki.

Az ery6ni v{llalkoz6i nyilvintartdsban szerepl6 adatokr6l kidllftott hat6sigi
bwonyitvitnnyal, valamint
ery6ni vdllalkoz6k nyilvdntartisr[val 0sszefiigg6
adatszolgriltatisi kiitelezetts6g^z
teljesit6s6vel kapcsolatos feladatokat a NAV orszigos
illet6kess6ggel kfltja el. Mindezek alapjfn, ha az ery6ni villalkoz6 a teriileti kamardhoz
fordul az otthonteremt6si tdmogat{s ig6nyl6s6hez sziiks6ges igazol{s kiadrisa 6rdek6ben,
fry tij6koztatni kell arr6l, hogy az igazol{st a NAV tudja kiillitani a szimira.

A

hat6s6gi bizonyitvrinyr6l, illetve az az irrlnti k6relem benyfjt6srir6l
olvashat6 b6vebb tdjdko4at6 :

az alilbbi oldalon

Az egyeni v6llalkoz6i nyilvrintart6s nem tartalmazza az egyeni v6llalkoz6 munkav6gzdsdnek
jellegdt, igy azt sem, hogy az egyeni v6llalkoz6 a Tbj. szerinti kieg6szito tev6kenys6gti
szem6lynek min<isiil-e vagy sem.
ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2017. 6vi CL. tdrv6ny (tov6bbiakban: Art.) 16. g (l) bekezddse
szerint az ad6k<iteles tev6kenys6get folytatni kfv6n6 ad6z6 ad6hat6s6gi nyilvantartasba vdtele

Az

6rdek6ben kdteles az ad6hat6sighoz bejelentkezri, felt6ve, hogy tcirv6ny elt6r<ien nem
rendelkezik. Az illanti ad6- 6s vilmhat6s6ghoz bejelentend6 adatokat az 1. mell6klet
tartalmazra.
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Az Art. l.

szdmri mell6klet6nek 1.15. pontj6nak eloirhsa szerint az 6llami ad6- 6s
vilmhat6s6ghoz be kell jelenteni az <in6ll6 tev6kenysdget folytat6 termdszetes szem6ly
tev6kenys6ge gyakorl6s6t, k<iriilmdny6t (f6-, mell6kfoglalkoz6s, nyugdij melletti kieg6szft6
tev6kenys6g, korhat6r el6tti ell6tis, szolgiiati j6rand6s6g, tiincmiiv6szeti 6letjrirad6k vagy
6tmeneti binydszjinad6k mellett folytatott tev6kenys6g).

Az

ad6zbnak az emlitett rin61l6 tev6kenys6get folytat6 termdszetes szem6ly tev6kenys6ge
gyakorl6srlnak, kdriilm6ny6nek v5ltoz5s6t, annak bekdvetkez6s6tol sziimitott tizen<it napon
beliil az el6irt nyomtatv6nyon kdzvetleniil a NAV-nak kell bejelentenie. [Art. 44. $, az
ad6igazgat6si eljrlr6s r6szletszabSlyair6l sz6l6 46512017. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. $ (1)
bekezd6s a) pontl

Tekintettel arra, hogy az Evectv. 2. S Q) bekezd6se szerint e tcirv6ny rendelkez6seit nem kell
alkalmazni
a) a csalddi gazdasrigokr6l sz6l6 t6,rv6ny szerinti mezogazdasilei 6stermel6i tev6kenys6gre,
b) a szolg6ltat6 6llatorvosi tev6kenys6gre,
c) az ij;gy v 6di tev6kenys6 gre,
d) az egy5ni szabadalmi figyviv6i tev6kenysdgre,
e) a kdzjegyzoi tev6kenys6gre,
f) az on6ll6 bir6 s 6gi v6 grehaj t6 i tev6keny s 6 gre,
ez€rt az emlftett tev6kenys6get folytat6 term6szetes szem6ly a bejelent6si k<itelezettsdg6t
ktizvetleniil a NAV-hoz teljesiti az Art. I. szirmt mell6klet6nek 17.4. pontja alapjin.
Azad6igazgat6si rendtart6sr6l sz6l6 2017.6vi CLL tcirv6ny (atov6bbiakban: Air.) 42. $ (1)
bekezd6se alapjrin az adoz6 jogosult az ad6z6sra vonatkoz6 iratok megismer6s6re. Minden
olyan iratba betekinthet, arr6l milsolatot k6szithet vagy k6rhet, amely jogainak
6rv6nyesit6s6hez, k<itelezetts6geinek teljesitdsdhez sztiks6ges.

Az iratbetekint6si joghra tekintettel az ad6z6 k6rheti a NAV-t6t azon adatait igazolni,
amelyet a NAV r6la nyilvintartr{sba vett.
K6rem a fentiek szives figyelembevdtel6t!
Budapest, 2021. miircius 8.
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