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a tagok vállalkozási szabályairól

Államunk minden tagja automatikusan vállalkozó is lehet, és társas vállalkozást is alapíthat.

 A. jogosultság egyéni vállalkozásra  

 I. Az  Állam  minden  tagja  automatikusan,  külön  engedély,  vagy  regisztráció  nélkül  vállalkozói
tevékenységet végezhet.

 a. A tag,  mint  vállalkozó,  a tevékenysége elvégzését  és  ellenértéke  beszedését
számla kibocsátással jeleníti meg.

 B. társas vállalkozás  

 I. Kettő vagy több tag társas vállalkozást alapíthat.

 a. A társas vállalkozásban a tagok felelőssége korlátlan.
 b. A társas vállalkozás külön államigazgatási regisztrációt igényel, melyben

 i. rögzítésre kerül a társas vállalkozás regisztrációs száma, mely adószáma is egyben
 ii. rögzítésre kerül a társas vállalkozás vezetője
 iii. a  társas  vállalkozás  külön  bankszámla  számot  kap,  mely  felett  a  társas  vállalkozás

vezetője rendelkezik
 iv. az Állam magyar nyelvű dokumentumot bocsát ki a vállalkozás megalapításáról, mely a

fenti adatokat tartalmazza.
 c. A társas vállalkozás banki számlavezetése során

 i. havi  díjat  fizet,  mely  a  társas  vállalkozás,  vagy  annak  vezetője  bankszámlájáról  kerül
havonta levonásra

 ii. bankon belüli utalások költségmentesek
 iii. bankon kívüli, vagyis a nemzetközi utalások és pénzfogadások esetleges költsége a társas

vállalkozást terheli, a jóváírás és a konverzió költségmentes.
 d. A társas vállalkozás nem lehet alapítója vagy tulajdonosa másik társas vállalkozásnak.
 e. A társas vállalkozás alkalmazottakat foglalkoztathat, ahol

 i. a megállapodás szerinti díjazásáról az alkalmazott számlát állít ki a társas vállalkozás felé,
hasonló feltételekkel az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint.

 ii. A társas  vállalkozás  regisztrációs  számát  az Állam azonnal  felfüggeszti  amennyiben a
társas vállalkozás az alkalmazottat nem fizeti ki határidőre. 

 II. bármilyen  állami  banki  szolgáltatás  igénybevétele  esetén  a  társas  vállalkozást  együttesen
azonosítja:
 a. a társas vállalkozás regisztrációs száma
 b. a társas vállalkozás vezetője személyi kártya sorszáma
 c. a SIM kártya száma és az attól elválaszthatatlan GSM szám
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 d. az okostelefon IMEI száma
 e. az okostelefonon keresztül közvetített biometrikus azonosító

 C. a számlázás módja és a számla kifizetése  

 I. A vállalkozók  - vagy a társas vállalkozások a vezetőik révén -  az államigazgatási  rendszerben
automatikusan jogosultak az ott elérhető on-line számlázó program használatára.

 a. A számlázó program
 i. többnyelvű számla kibocsátására alkalmas
 ii. az elkészült számlára időbélyeget tesz
 iii. e-számla bocsát ki, melyet a megadott vevő e-posta címére azonnal elküld.

 II. a kiállított számla adótartalma és a vállalkozó vagy a társas vállalkozás adózása:
 a. minden számlát a nettó számlaérték 10%-a, hozzáadott Általános Forgalmi Adóként terheli
 b. a  kifizetett  számlából,  a  vállalkozó  vagy  a  társas  vállalkozás  bankszámlájáról  az  Állam

automatikusan levonja az adótartalmat
 c. semmilyen más adó a vállalkozót vagy a társas vállalkozást nem terheli

 III. a számla pénznemei:
 a. bármelyik deviza beállítása lehetséges 

 IV. a számla kifizetése:
 a. csak átutalással lehetséges
 b. a címzett bankszámla a vállalkozó vagy a társas vállalkozás bankszámlaszáma

 V. Az Állam, kérésre, igazolást ad az adó megfizetéséről (pl. kettős adóztatás megelőzése céljából)


