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Egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek
törzsadatainak nyilvántartása
2017. évi CL. törvény 16. § és 1. melléklet;
2009. évi CXV. törvény. 14.§ (1) bekezdés
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009.
évi CXV. törvény
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi irányítása és
a megyei(fővárosi) adó- és vámigazgatóságok.
gépi

név; elhunyt jelzése; adóazonosító jel; lakóhely;
levelezési cím; telefonszám; vállalkozás neve;
képviselő neve; képviselő címe; képviselő
telefonszáma; vállalkozás székhelye, vállalkozás
bankszámlaszáma; számlaszám nyitás dátuma;
vállalkozói forma; áfa-kör; áfa-mentesség; áfajogcímkód; az Áfa tv. alapján tett egyéb
nyilatkozatok, könyvvezetési mód; vezetett
alapnyilvántartás; munkavégzés jellege; adószám
kiadás kelte; adószám; tevékenység kezdés dátuma;
végleges megszűnés dátuma; újraélesztés dátuma;
technikai megszűnés dátuma; vállalkozói igazolvány
kiadás dátuma; vállalkozói igazolvány száma;
működési engedély kiadás dátuma; működési
engedély száma; kamarai engedély kiadás dátuma;
vezetett alapnyilvántartás; kamarai engedély száma,
főtevékenység ÖVTJ-kódja, elnevezése; egyéb
tevékenységek ÖVTJ-kódjai, elnevezései; adózási
főszakma, iratőrzési cím; cégbírósági végzés dátuma;
cégbírósági végzés száma; egyéni cég elnevezés;
telephely címe; telephely nyitás dátuma; telephely
zárás dátuma; jogutódok adatai; jogutód adószáma;
jogutód vállalkozás kezdete; jogutód vállalkozói
befejezése; a speciális adózási módok (kata, eva,
átalányadózás, tételes átalányadózás) választásával
kapcsolatos adatok, a tevékenység szünetelése,
közösségi adószám, EORI- vagy VPID-szám, az

adószám szankciós törlésének ténye és oka,
magyarországi kézbesítési meghatalmazott adatai.
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3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja
3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:
3.3.2 Jogszabály címe:
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4. Adattovábbítás(ok)
4.1 Adatfajta megnevezése:

4.2 Címzett neve:

BM, érintett, szakmai kamarák
2017. évi CL. törvény 16.§ és 1. melléklet
2009. évi CXV. törvény. 14.§ (1) bekezdés
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009.
évi CXV. törvény
Érintett által kitöltött adatlap
név; elhunyt jelzése; adóazonosító jel; lakhely;
levelezési cím; telefonszám; vállalkozás neve;
képviselő neve; képviselő címe; képviselő
telefonszáma; vállalkozás székhelye, vállalkozás
bankszámlaszáma; számlaszám nyitás dátuma;
vállalkozói forma; ÁFA kör; ÁFA mentesség; ÁFA
jogcímkód; az Áfa tv. alapján tett egyéb
nyilatkozatok, könyvvezetési mód; vezetett
alapnyilvántartás; munkavégzés jellege; adószám
kiadás kelte; adószám; tevékenység kezdés dátuma;
végleges megszűnés dátuma; újraélesztés dátuma;
technikai megszűnés dátuma; vállalkozói igazolvány
kiadás dátuma; vállalkozói igazolvány száma;
működési engedély kiadás dátuma; működési
engedély száma; kamarai engedély kiadás dátuma;
vezetett alapnyilvántartás; kamarai engedély száma,
főtevékenység ÖVTJ-kódja, elnevezése; egyéb
tevékenységek ÖVTJ-kódjai, elnevezései; adózási
főszakma, iratőrzési cím; cégbírósági végzés dátuma;
cégbírósági végzés száma; egyéni cég elnevezés;
telephely címe; telephely nyitás dátuma; telephely
zárás dátuma; jogutódok adatai; jogutód adószáma;
jogutód vállalkozás kezdete; jogutód vállalkozói
befejezése; a speciális adózási módok (kata, eva,
átalányadózás, tételes átalányadózás) választásával
kapcsolatos adatok, a tevékenység szünetelése,
közösségi adószám, EORI- vagy VPID-szám, az
adószám szankciós törlésének ténye és oka,
magyarországi kézbesítési meghatalmazott adatai.
- bíróság;
- nyomozó hatóság, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás
megindítása vagy lefolytatása érdekében szükséges;
- a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által
engedélyezett megkeresés alapján a törvényben
meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetbiztonsági szolgálat;
- a rendőrségről szóló törvényben meghatározott
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat
ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szerv a
törvényben meghatározott feladatai ellátása
érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében;
- az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt
belső ellenőrzési szerv, az Európai Csalás Elleni

Hivatal, az állami támogatások európai uniós
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet,
valamint az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez
szükséges;
- az adópolitikáért felelős miniszter, ha a tájékoztatás
törvényben meghatározott feladata ellátásához
szükséges;
- a költségvetési fejezetet irányító szerv, ha a
tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény
szerinti belső ellenőrzéshez szükséges;
- a központi költségvetésből vagy Európai Uniós
forrásból támogatást folyósító szerv, ha a
tájékoztatás a támogatás igénylése, felhasználása,
elszámolása jogszerűségének megállapításához
szükséges;
- a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletéért felelős szerv, valamint a helyi és
nemzetiségi önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló törvényben
meghatározott fennálló köztartozás, illetve annak az
előírt határidőben történő meg nem fizetése, mint
méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói
adatbázisban való szereplés vizsgálatához szükséges
körben, ideértve a köztartozásmentes adózói
adatbázisból való törlés okát, amennyiben a törlésre
köztartozás fennállása miatt került sor;
- az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a felügyeleti
díj bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével,
továbbá a felügyeleti díj fizetésére kötelezettek
nyilvántartásával összefüggésben;
- a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás
törvényben meghatározott feladata ellátásához
szükséges
- az online pénztárgép forgalmazó, valamint a
mobilszolgáltató, ha a tájékoztatás az online
pénztárgép és az állami adó- és vámhatóság szervere
közötti kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép
által történő adatszolgáltatás küldésének
biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt
kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- a közbeszerzési hatóság, ha a tájékoztatás a
törvényben meghatározott feladata ellátásához
szükséges.
4.3 Az adattovábbítás jogalapja
4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:
4.3.2 Jogszabály címe:
4.4 Az adattovábbítás módja:
4.5 Időpontja:
5. Az érintettek csoportja(i)
5.1 A csoport leírása:
5.2 Érintettek száma:

2017. évi CL. törvény 131.§ (14) bekezdés
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
elektronikus
adatkérés szerinti gyakorisággal
Egyéni vállalkozói tevékenységet folytató vagy
folytatott, illetve adószámmal rendelkező
természetes személyek.
átlag 1 millió személy egyidejűleg

