Lépésről lépésre
Indulás:
Egyéni vállalkozás indítása (az egyéni vállalkozói státusz megszerzése) történhet személyesen
okmányirodában vagy elektronikus úton is. Előbbi esetben fel kell keresnie az Ön székhelye szerinti
okmányirodát, ahol mindössze egy formanyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. A
formanyomtatvány letölthető, célszerű előzetesen kitölteni a gyorsabb ügyintézés érdekében.
Az elektronikus ügyintézés a Magyarország.hu portálon keresztül történhet, amihez ügyfélkapu
hozzáférés szükséges. Amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel nem rendelkezik, annak létrehozása
bármelyik okmányirodában díjmentesen lehetséges.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésekor meg kell jelölni a végzett
tevékenységek körét. Javasoljuk, hogy a RidRoll keretében végzett tevékenységre válassza ezt: 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység. A tevékenység végzéséhez nem kell rendelkeznie hatósági
engedéllyel és további bejelentés sem szükséges.
Egyéni vállalkozás indítása díj- és illetékmentes. A vállalkozói igazolványt kiváltása 10.000 Ft-ba kerül,
de nem kötelező, helyette a nyilvántartásba vételről szóló igazolást küldenek (kinyomtatva ez igazolja,
hogy Ön bejelentette egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését), így akár már a következő
munkanapon vállalkozó lehet.

Adózás
A vállalkozási tevékenység bejelentésével az Ön vállalkozása adóalannyá válik. Javasoljuk, hogy ezért a
bejelentéshez és az ezt az időpontot követő adókötelezettségei teljesítéséhez vegyen igénybe
könyvelőt (a könyvelők díjazása tipikusan havi 5.000 és 10.000 Ft között mozog). Ne felejtse, hogy már
a bejelentést követő 15 napon belül be kell jelenteni egyes adatokat az adóhatósághoz.
Javasoljuk, hogy ételfutári tevékenysége tekintetében a KATA (kisadózók tételes adója) kedvezményes
adózási formát válassza. Ezzel havonta egy meghatározott összeget kell adóként kizárólag megfizetnie,
és további adó vagy járulékfizetési kötelezettsége nem lesz (kivéve a helyi iparűzési adót, amely szintén
kedvezményes mértékű lehet), továbbá a KATA alapján jogosult nyugdíjra és társadalombiztosítási
ellátásokra is. A KATA szabályai röviden:








A KATA megfizetésével az adózó mentesül a vállalkozás bevételét (társasági adó, illetve
vállalkozó személyi jövedelemadó, osztalékalap utáni adó vagy átalányadó) valamint a
vállalkozásból származó jövedelmét terhelő adók és járulékok (személyi jövedelemadó,
társadalombiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és
egészségügyi hozzájárulás) alól.
A KATA összege havonta 50 000 Ft, amennyiben Ön egyéb, legalább heti 36 órás
munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem nyugdíjas, vagy nincs olyan vállalkozásban részesedése,
amelynek tevékenységében személyesen is közreműködik.
Amennyiben Ön rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal, a KATA összege havonta
25 000 Ft.
A KATA választásának feltétele, hogy a futár tevékenységből származó bevétel az évi 12 000 000
Ft-ot nem lépheti túl.
A KATA választását be kell jelenteni, a tevékenység megkezdésekor annál a hatóságnál, ahol a
tevékenység bejelentése megtörténik, illetve már működő vállalkozások esetében közvetlenül
az adóhatóságnál. Javasoljuk, hogy a bejelentéshez vegye igénybe könyvelője segítségét.

Számlázás
Önnek nem kell törődnie a számlázással. A RidRoll automatikusan állít ki számlát az Ön nevében azon
éttermek számára, amelyeknek Ön ténylegesen munkát végzett. A kiállított számlákat online letöltheti
a felhasználói fiókjában található ’Pénzügy’ oldalon.
***
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen tájékoztató nem helyettesíti egy adótanácsadó vagy könyvelő által
nyújtott tanácsadást, és nem tekinthető teljeskörű tájékoztatásnak a gyakorlati teendőket illetően.

