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Mint korábban hírt adtunk róla, a TEÁOR'08-ra való áttérés miatt módosítani kell a vállalkozások tevékenységi 
körének a jelzıszámát. Emiatt szükségessé vált az egyéni vállalkozói igazolványok és ebbıl fakadóan a 
rendırhatósági mőködési engedélyek cseréje. Bár a cserét - az EU-s tagságból eredı jogharmonizációs 
kötelezettségként - a jogszabály változása tette szükségessé és kötelezıvé, az ORFK korábbi állásfoglalása 
szerint a mőködési engedély cseréjéért 7.600 Ft illetéket kellett fizetni. 

A témával kapcsolatos egyeztetés során az ORFK elfogadta a kamara álláspontját, s megváltoztatta  
állásfoglalását. A tevékenységi kör módosítása, tartalmazza az új állásfoglalás, az európai uniós tagságból eredı 
jogharmonizációs kötelezettség, mely a törvény erejénél fogva illetékmentes, annak díjhoz kötése nem volt 
jogalkotói akarat. A társasvállalkozásokat ez - a mőködési engedély illetéke szempontjából - eddig sem érintette, 
az egyéni vállalkozókat azonban igen. Az új rendelkezés szerint amennyiben az egyéni vállalkozói igazolvány 
cseréjére s emiatt a mőködést engedélyezı határozat módosítására kizárólag a szakmakód változása miatt 
van szükség, a változás bejelentése díjmentes. Aki a bejelentést már korábban megtette, s ezért illetéket 
kellett fizetnie, azt kérelemre visszatérítik számára (hangsúlyozzuk, az illeték visszatérítése nem 
automatikus, hanem kérni kell). Javasoljuk, hogy errıl tájékoztassák azokat a kollégákat is, akik nem olvasták a 
fentieket. 

Mivel újabb - s olykor ellentmondásos - hírek jelennek meg a TEÁOR-kódok átsorolásával kapcsolatban, röviden 
összefoglaljuk a tudnivalókat. 

A rendırhatósági mőködési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a cégjegyzékszámot illetve az egyéni 
vállalkozói igazolvány számát, s ezek megváltozását be kell jelenteni. A cégbejegyzésre kötelezett 
társasvállalkozások a kód módosítása miatt nem kapnak új cégjegyzékszámot, tehát új mőködési engedélyt sem 
kell kérniük. Más a helyzet az egyéni vállalkozókkal. Számukra a kód  - és ebbıl fakadóan a tevékenységi kör - 
változása új vállalkozói igazolvány kiadását teszi szükségessé (ezt az okmányirodák illetékmentesen elvégzik), 
ezért a rendırhatósági adatok módosítását kell kérniük, mert a rendırségnél nyilvántartott adatuk (a vállalkozói 
igazolvány száma) megváltozott. Ez tehát illetékmentes, de hangsúlyozzuk, hogy csak a szakmakód változása 
esetén - ha egyéb adat is változik (pl. székhely, vagy bıvül a tevékenységi kör stb.), illetéket kell fizetni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy mindenkinek magának kell meggyızıdnie (cég esetén), hogy az automatikus 
számátfordítás megtörtént-e, illetve gondoskodni annak bejelentésérıl. A cégbíróság csak a fıtevékenységet 
kódolja át, a többi tevékenységi kör átkódolását (illetékmentesen) be kell jelenteni az adóhatóságnál. Az egyéni 
vállalkozónak magának kell gondoskodnia a változások bejelentésérıl. Bár a bejelentés határidejét ez év 
december 31-ig meghosszabbították, az adóhivatal nem adott ki ezzel kapcsolatban hivatalos állásfoglalást, s 
mivel a késedelmes bejelentés mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után, célszerő az intézkedéseket minél 
elıbb megtenni. Külön is felhívjuk a figyelmet, hogy a vállalkozói igazolvány számának megváltozását a következı 
hónap ötödik napjáig be kell jelenteni a rendırségen. 

 


