
 CÉGINDÍTÓ KISOKOS 
Rövid, tömör tájékoztató, induló cégeknek. 
Bankszámla: 

- A cégbejegyzéstől számított 8 naptári napon belül bankszámlát kell nyitni, 
magyarországi bankfiókban. 

NAV bejelentők 

- A cégalapítás napján bejelentettük az ügyvezetőt. 
- A bejegyzéstől számított 5 napon belül be kell jelentkezni a Kereskedelmi 

Kamarához. 
- A bejelnetéstől számított 15 napon belül el kell készíteni, az ügyvezetőnek alá kell 

írni és postázni kell a NAV, az önkormányzat, és a Központi Statisztikai Hivatal felé 
kötelező bejelentőket. 
 

Működési Engedélyek: 
- A működési, és a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése nem 

a szolgáltató feladata. 
Cégtábla: 

- A cég székhelyén jól látható helyen kell kiírni a cég nevét. 

NAV Levelek: 

- Ha postai levél érkezik az adóhatóságtól, haladéktalanul értesítse róla 
könyvelőjét. 

- adóhatóságtól érkezett leveleket minden körülmények között át kell venni. 
(elmaradás esetén felfüggesztik a cég adószámát) 

 
Kockerd 

- Ha Kockerd kitöltésére felszólító végzés érkezik az adóhatóságtól, haladéktalanul 
értesítse róla könyvelőjét! 

Számlázás: 

- Számlát kiállítani csak és kizárólag Magyarországon engedélyel rendelkező 
számlázó programmal, vagy nyomtatványboltban vásárol számlatömbbel lehet. 

- A számlatömb használatakor szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó 
tömbjét is venni kell a nyomtatványboltban, és a számlatömböket abban kell 
vezetni. 



- A számlázó program használatakor tájékoztatni kell a könyvelőt a program 
megvásárlásakor, 
regisztrációjakor, mert azt nekünk jelentenünk kell a NAV-nál. 

- Nyugtaadási köztelezettség elmulasztása esetén a cég 1,000,000ft a munkavállaló 
50,000ft –ig  terjedő bírságot kaphat. 

- készpénz forgalom két partner között havonta maximum 1,500,000ft bruttó 
összeg lehet.(kapcsolt vállalkozások között 1,000,000ft a határ.) Az e fölötti összeg 
után 20% mulasztási bírságot fizet mindkét fél. 

Költség számlák: 

- Költségként azt lehet elszámolni, ami a cég adóköteles bevételszerzéséhez 
kapcsolódik. 

Pénztárgép: 

- Ha a tevékenységhez kötelező az online pénztárgép, azt a könyvelővel közösen 
tudjuk intézni. 

Munkatársak bejelentése: 

- munkatársakat bejelenteni kizárólag előre lehet, a munkakezdés megkezdése 
előtt. Semmilyen kifogást nem fogad el az adóhatóság egy váratlan ellenőrzés 
során. 

- Előző munkanap 17.00 ig értesíteni kell a könyvelőt a bejelentendő munkatárs 
összes, pontos,szükséges adatáról ahhoz, hogy a bejelentésnek eleget tudjon 
tenni. 

Könyvelési anyag: 

- Minden hónap 10.-éig le kell adni a könyvelő irodába az összes könyvelési 
anyagot. (ha valami még sincs meg, akkor azt az egy dolgot később pótolni kell. A 
rendelkezésre álló anyagot akkor is le kell adni 10.-éig.) Kizárólag így tudjuk 
biztosítani Önnek a határidők betartását, és a pontos, precíz munkavégzést.  

Az árbevétel nem a tulajdonos pénze: 

- Attól hogy a cég az Öné, a cég árbevétele nem feltétlenül az Öné. Sikkasztás ha 
valaki saját célra költi a cég árbevételét. A cég árbevételéből a következő adók és 
járulékok megfizetése után keletkezik a tulajdonosnak legális, adózott 
osztalékjövedelme: 

- ÁFA 
- IPARŰZÉSI ADÓ 
- TÁRSASÁGI ADÓ 
- OSZTALÉKADÓ, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 


