Tartalomjegyzék

Bevezető ..................................................................................................................................... 3
Szeretnék vállalkozó lenni ......................................................................................................... 4
A cégbejegyzés folyamata: ........................................................................................................ 5
Milyen jogi format választhatok? .............................................................................................. 6
Vállalat bejegyzésének lépései ! ............................................................................................. 12
Kft.-t vagy a PFA-t válasszam jogi formának? ........................................................................ 13
Autójavító műhelyt szeretnék nyitni ........................................................................................ 14
Szépségszalont szeretnék nyitni ............................................................................................... 17
Kőműves vállalkozást szertnék indítani................................................................................... 20
Kőnyvelő irodát szeretnék nyitni! ............................................................................................ 22

Bevezető
Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége által összeállított Merj vállalkozni!
című tájékoztató anyag gyakorlati segítséget kíván nyújtani a vállalkozni vágyó
fiataloknak az elindulásban. A tájékoztató elkészítését a fejlesztési ügynökség
által a fiatalok körében végzett felmérés eredménye motiválta, amely szerint a
végzős diákok több mint fele szeretne a jövőben vállakozást indítani. A
tájékoztatóanyag

összeállításánál

a

vállalkozásindítás

legfontosabb

lépéseire/eljárásaira fókuszáltunk. A Merj vállalkozni! elsősorban a fiatal/kezdő
vállalkozóknak szól, de természetesen bárki találhat benne számára hasznos
információt.
Röviden ismertetjük a lehetséges cégformákat, a cégbejegyzés kötelező lépéseit,
egyéb fontos tudnivalókat, illetve ötletet is adunk konkrét vállalkozásokhoz.
Megismerhetitek

egy

vállalkozás

létrehozásának

folyamatát

az

ötlet

megszületésétől az indulásig, továbbá azt is, hogy milyen dokumentumokra van
szükség, milyen közintézményekhez kell elmenni a bejegyzési folyamat során,
és hogy adott esetben a különféle dokumentumok megszerzéséhez milyen
illetékek kifizetése szükséges. Emellett rövid, lényegre törő leírást is találtok a
létező cégformákról, az adott cégformák előnyeiről és hátrányairól.
A végzős diákok körében végzett felmérés adataiból kiderül, hogy a vállalkozni
vágyó fiatalok egyharmada nem szeretne továbbtanulni a középiskola
végeztével, ezért fontosnak tartottuk, hogy olyan vállalkozásokat mutassunk be
példaként, amelyek elindíthatók felsőfokú végzettség nélkül is.
A bemutató a Romániában jelenleg hatályban lévő törvények alapján készült,
tartalmát szaktanácsadó ellenőrizte.

Szeretnék vállalkozó lenni
Mi kell egy vállalkozás létrehozásához?

Ötlet, elképzelés:
- mit?
- hogyan?
- mikor?
- meddig?
...

Tőke, anyagi és szellemi javak:
- pénz
- humánerőforrás
- tudás/kreativitás
- eszközök
Legalizálás: működj hivatalosan
- egyéni vagy
kereskedelmi vállalkozás?
- egyedül vagy mással?

A cégbejegyzés folyamata:

- A cégbíróság ellenőrzi, hogy a cég tervezett neve szabadon rendelkezésre
áll-e vagy már foglalt.

- Székhely választása: első lépésként találni kell egy székhelyet, ami lehet
magánház vagy tömbházi lakrész, irodahelyiség személyes tulajdonban vagy
bérelve. Mindenképp szükség van az ingatlannyilvántartási rendszerbe való
bejegyzés igazolására, amit egy közjegyzőtől vagy a kataszteri hivataltól lehet
beszerezni: kb. 5 napba telik.

- A cég alapító okiratának elkészítése: közjegyzőnél történik.
Vigyázat! Figyelni kell a CAEN kódok megválasztásakor, mert csak a
megjelölt kódok alapján szerzett bevételt lehet majd elszámolni.

- Az alaptőke befizetése a bankba: ez bármelyik banknál megtehető, de ajánlott
ott befizetni, ahol szeretnél majd bankszámlát nyitni.

- A cégbírósághoz való bejegyzési kérés: a típusnyomtatványokat el lehet venni
a cégbíróságnál, majd kitöltve, eredeti példányt kell leadni a bejegyzési
iratcsomó részeként.
Vigyázat! Ezen dokumentumok aláírása ott helyben történik a leadáskor.

A cég bejelentése a cégbíroságnál: az összes nyilatkozat kitöltése és a
cégalapításhoz szükséges dokumentumok összegyűjtése után az iratcsomót le
kell adni, azt iktatják, megtörténik a cégbejegyzése, és hivatalból meghirdetik a
Hivatalos Közlönyben a vállalkozás bejegyzését.

Milyen jogi format választhatok?1

- Egyéni vállalkozás
Întreprindere individuală (ÎI )
- Engedélyezett természetes személy
Persoană fizică autorizată (PFA)
- Családi vállalkozás
Întreprindere familială (ÎF)
- Közkereseti társaság (KKT)
Societate în nume colectiv (SNC)
- Egyszerű betéti társaság (BT)
Societate în comandită simplă (SCS)
- Betéti részvénytársaság (BRT)
Societate în comandită pe acțiuni (SCA )
- Részvénytársaság (RT)
Societate pe acțiuni (SA )
- Korlátolt felelősségű társaság (KFT)
Societate cu răspundere limitată (SRL )
- Kezdő korlátolt felelősségű társaság (KKFT)
Societate cu răsp. limitată debutant (SRL-D )

1

A kereskedelmi társaságok létrehozását, működését az 1990/31-es törvény szabályozza.

Egyéni vállalkozást2 bárki létrehozhat. A létrehozó
nem kap jogi személyiséget, tehát az illető a
vállalkozásra elkülönített vagyonnal és a saját,
személyes vagyonával egyaránt felel a felvállalt
kötelezettségekért.
Egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó dolgozhat
más vállalkozásnál, illetve alkalmazhat más
személyeket

is

(legtöbb

8-at).

Az

egyéni

vállalkozónak is, illetve az alkalmazottainak is
jogában áll részt venni a nyugdíj, egészségügyi
biztosítás, munkanélküli biztosítás és egyéb társadalombiztosítási rendszerekben. A
létrehozáshoz szakképesítés vagy szakmai ismeretek, jártasság bizonyítása szükséges (az ÎI-k
legfeljebb 10 gazdasági tevékenységtípust végezhetnek – 10 CAEN kódja lehet). Egyéni
vállalkozás esetén kétféle adózási rendszer közül lehet választani.

Egy családi vállalkozás abban az esetben
hasznos, ha nem egyedül szeretnél dolgozni,
vagy nincs

meg

a

megfelelő

tőkéd

a

működéshez, de nem szeretnél alkalmazni
vagy társulni ismeretlen személyekkel. A
családi vállalkozás tagjaként legalább 16
évesnek kell lenned, lehetsz 4. fokig terjedő
rokon. Családtagokon kívül más munkaerőt
nem lehet alkalmazni. A családi vállalkozás
szintén

nem

kap

jogi

személyiséget,

a

vagyonát a tagok által adott javak képezik.

.

2 Az egyéni vállalkozásra (ÎI), a családi vállalkozásra (ÎF) és az engedélyezett természetes személyre (PFA)
vonatkozó szabályozásokat/törvényi előírásokat a 2008/44-es Sürgősségi Kormányrendelet tartalmazza (a
2016/182-es törvény módosította). Bővebb információ a következő linken: http://bit.ly/2kRr7zs.

Az engedélyezett természetes személy vagy
ismertebb román nevén PFA (persoană fizică
autorizată), ahogy a neve is mutatja, szintén
nem kap jogi személyiséget, vagyis az erre a
célra elkülönített vagyonnal és a saját,
személyes vagyonával egyaránt felel a vállalt
kötelezettségekért.
együttműködéses

Ezen
alapon

vállalkozás
dolgozhat

más

engedélyezett természetes személlyel, egyéni
vállalkozóval vagy családi vállalkozással,
alkalmazhat is személyzetet (legtöbb 3-at).
Emellett fontos tudni, hogy az engedélyezett természetes személy a munkájának megfelelő
szakmai tudással/képesítéssel kell rendelkezzen (a PFA-k legfeljebb 5 gazdasági
tevékenységtípust végezhetnek – 5 CAEN kódjuk lehet).

A közkereseti társaság lényegében két vagy több
személy vállalkozása, amely rendelkezik jogi
személyiséggel, maga a vállalkozás szerezhet
jogokat magának és vannak kötelezettségei, de a
társult tagok is korlátlan és egyenlő felelősséget
vállalnak. A társaság saját vagyonnal rendelkezik,
melynek mértéke attól függ, hogy az egyes tagok
mennyivel járulnak ehhez hozzá. Az alapítótőke
felső és alsó határa nincs szabályozva. A
közkereseti társaság előnye, hogy megalakítása
és működtetése egyszerű, hátránya viszont, hogy
a tagok a felmerülő kötelezettségekért korlátlan felelősséggel rendelkeznek.

A közkereseti társasághoz hasonlóan, az egyszerű
betéti társaságot is két vagy több személy hozhatja
létre egy közös cél érdekében, jogi személyiséget
kap és saját vagyonnal rendelkezik. A különbség
az,

hogy

társaságban.

vannak
Egy

kültagok
beltag

és

teljes

beltagok

a

felelősséggel

rendelkezik, tehát lehet dolgozó, döntéshozó stb.,
ezzel szemben egy kültag csak a társaság
vagyonához járul hozzá, és erre van korlátozva a
felelőssége. A létrehozáshoz kötelező legalább 1
beltagnak és 1 kültagnak lennie. A tagok az alaptőkéhez való hozzájárulás arányában
részesülnek a vállalat nyereségéből.

A betéti részvénytársaság hasonló az egyszerű
betéti társasághoz, az egyetlen eltérés, hogy
részvényeket bocsát ki, amelyek megvásárolhatók
a tőzsdepiacon. Szintén rendelkezik belső és külső
tagokkal, ebben az esetben is a belső tagok teljes
felelősséggel

rendelkeznek,

de

nem

rendelkezhetnek részvényekkel, míg a külső tagok
szintén csak a társaság vagyonához járulnak hozzá,
és erre van korlátozva a felelősségük, illetve
rendelkezhetnek

részvényekkel.

A

törvény

értelmében az alaptőke nem lehet kevesebb mint
90 000 lej.

Egy részvénytársaságot legalább két személy
hozhat létre (az alapítótagok lehetnek fizikai
és jogi személyek is). Ami nagyon fontos,
hogy törvényileg meg van határozva, hogy
mennyi kell legyen a minimális alapvagyona a
társaságnak: ez nem lehet kevesebb mint 90
000

lej.

Ebből

részvénytársaságokat

is

következik,
abban

az

hogy
esetben

szoktak létrehozni, ha nagy befektetésekről
van szó, nagy mértékű tőke kell az adott
gazdasági tevékenységhez. A társaság kell
rendelkezzen alapító okirattal és statútummal. Egy alapító okirat tartalmazza az alapítók
adatait, a társaság adatait, illetve céljait, és a társaság vagyonának adatait. A statútum
lényegében egy belső szabályzat, ami alapján a vállalkozás működik. A vállalat tagjai a
tulajdonukban lévő részvények arányában jutnak osztalékhoz a vállalat nyereségéből 3 . A
részvénytársaságon belüli ellenőrző szerepet az úgynevezett cenzorok látják el (ezek közül
legalább az egyik könyvszakértő kell legyen).

Egy

korlátolt

felelősségű

társaságot

bárki

létrehozhat, eltérően a többi társaságtól, akár
egyetlen személy is (legtöbb 50 alapító tagja
lehet). Minimális alaptőke szükséges hozzá (200
lej), és amint a neve is mutatja, a társult tagok
nem felelnek saját vagyonukkal, vagyis a tagok
felelőssége

korlátozott.

Szintén

jogi

személyiséget kap, a vállalkozás létrehozásához
szükséges egy alapító okirat.

3

Pl. ha a vállalat év végén 100 lej nyereséget ért el, és x tag birtokolja a vállalat részvényeinek 30%-át, akkor az
x tag év végén 30 lej osztalékot tud majd hazavinni.

A

kezdő

korlátolt

felelősségű

társaság

felépítése ugyanaz, mint a korlátolt felelősségű
társaságé, viszont ezt a vállalati formát olyan
személyek hozhatják létre, akik még soha nem
jegyeztek be vállalkozást, vagy nem voltak
résztulajdonosok

egy

cégben.

A

kezdő

korlátolt felelősségű társaság státusz akkor
alakul át korlátolt felelőségű társasági formává,
amikor az éves árbevétel meghaladja a
félmillió eurót, ha 45 napnál több ideje
elmulasztotta

az

állammal

szembeni

kötelezettségeinek teljesítését, vagy ha a bejegyzéstől már eltelt 3 év. Előnye, hogy 3 éven
keresztül legtöbb 4 alkalmazott esetén társadalombiztosítási engedményekben részesül, és a
bejegyzéssel kapcsolatos költségeket nem kell kifizetni. Továbbá pályázni lehet egy vissza
nem térítendő 10 000 eurós állami támogatásra. A támogatás a pályázat felére vonatkozik,
azaz 50% önrészt fel kell mutatni (további információ itt: http://bit.ly/1TzGxkq).

Vállalat bejegyzésének lépései !

CÉGBÍRÓSÁG (ONRC)
- a vállalkozás nevének ellenőrzése (verificări preliminare)

KÖZJEGYZŐ
- az ingatlannyilvántartási rendszerbe való bejegyzés igazolásáról
hitelesített példány beszerzése
- a cég alapító okiratának előkészítése – hitelesített példánya
(vagy szaktanácsadó iroda)

ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL (ANAF)
- a székhelyre vonatkozó szerződés bejegyzése

KERESKEDELMI BANK (BCR)
- a vállalat létrehozásához szükséges minimális alaptőke
befizetése (Kft. – min. tőke 200 lej, Rt. - 25 000 eurónak
megfelelő összegű lej)

CÉGBÍRÓSÁG (ONRC)
- cégbejegyzéshez szükséges dokumentumok leadása

ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL (ANAF)
- a cégbejegyzést igazoló dokumentumok leadása
- adózásra való bejelentkezés, adózási forma kiválasztása

Kft.-t vagy a PFA-t válasszam jogi formának?
ELŐNYÖK:
Kft: - változó adózási lehetőség: 1% (ha az alkalmazottak száma>1
személy), 3% (ha az alkalmazottak száma 0)
- ÁFA-kötelezettség csak 65 000 eurónak megfelelő éves forgalom
esetén (ezen összeg alatt csak igény esetén)
- a vállalat tulajdonosait csak a vállalatba fektetett összeg erejéig
lehet felelősségre vonni - korlátolt felelősség
PFA: - egyszerűsített könyvelés alkalmazható – akár atulajdonos is
végezheti a könyvelést
- a jövedelem azonnal rendelkezésre áll az adók befizetése után
- a nyugdíjalaphoz való hozzájárulás lehet 10,5% (abban az esetben,
ha még máshol alkalmazott a személy)

HÁTRÁNYOK:
Kft.: - ha a jövedelem több mint 20%-a tanácsadó és menedzsment
tevékenységből származik, nem alakulhatnak mikrovállalattá
- az első évben befolyó pénzt csak a pénzügyi év végén lehet kiosztani a
részvényesek között
- szakképzett szakember kell végezze a könyvelést
- a tulajdonos(ok)nak szükséges alkalmazniuk magukat ahhoz, hogy az
egészségügyi rendszerben benne legyenek, vagy szerződést kell
kössenek az egészségügyi biztositóházzal
PFA: - a mikrovállalkozásokhoz képest más adókötelezettségek
(adókulcs: 16% a jövedelem után)
- fontos, hogy milyen feltételek vannak rögzítve a szolgáltatási
szerződésben, hogy a tevékenységet az ANAF ne minősítse át függő és
bérezési jellegű tevékenységé, ami társadalmi hozzájárulás kifizetéséhez
vezet
- a PFA-t vagyonilag a teljes személyes vagyon erejéig terhelik a
kötelezettségek

Fontos tudni!
Vállalkozás indításánál kell
választani egy vállalkozási formát.
El kell dönteni, hogy egyedül vagy más
személlyel közösen szeretnél
vállalkozást. Egyedül is indíthatsz egyéni
vállalkozást, de akár másokkal is
(ebben az esetben kft.-t),
továbbá megfontolandó a
Start Up Plus program is.
Egyéni vállalkozás esetén is több
lehetőség van: egyéni vagy családi
vállalkozás, esetleg engedélyezett
természetes személy.
Előnyök:
- kisebb alapítási költségek
- egyszerűbb könyvelés
- nincs jogi személyiség
- nincs kötelező alaptőke
Egy kereskedelmi társaság,
ebben az esetben KFT. esetén:
- nem szükséges szakképesítés
(engedélyezett természetes
személy esetén szükséges)
- nagyobb fejlődési lehetőség
- könnyebb és gyorsabb
lehetőség kölcsön felvételére
- alacsony alaptőke
Start Up Plus Program:
- anyagi támogatás maximum 40 000 euróig
- útmutatás, tanácsadás a
projekt/vállalkozás kivitelezésében

Autójavító műhelyt szeretnék nyitni


saját

felelősségre

tett

nyilatkozat, hogy hol van a cég
székhelye, illetve hogy megfelelő
körülmények vannak


személyazonossági

igazolvány másolata


a székhely használati jogát

igazoló

dokumentum

hitelesített

másolata
Autójavító műhely - PFA



Kritériumok:

közjegyző hitelesít)

aláírásminta

(amelyet

egy

- életkor: legalább 18 év
- szakképesítés a kívánt

Ha szükséges:

munkaterületen



- büntetlen pénzügyi előélet

dokumentum

- székhely



- CAEN kód 452

dokumentum


szakmai tapasztalatot igazoló

szakmai képesítést igazoló

házastárs

foglalkozását

PFA létrehozása:

igazoló dokumentum (opcionális)

- kérés leadása a Cégbíróságnál



a név ellenőrzésére és lefoglalására

felelősségeket igazoló dokumentum

(a saját neved lesz + PFA)
Ezek után le lehet adni a dossziét a
regisztrációhoz:


eredeti

(Cégbíróság)

bejegyzési

kérelem

jogokat

és

vállalt

Autószerelő – Kezdő Kft.

regisztrációját igazoló dokumentum

Kritériumok:


kezdő

korábban

vállalkozó,

nem

volt

tehát

tulajdonos



alapító okirat



a székhely használatát igazoló

dokumentum másolata


az

Adó-

Pénzügyi

semmilyen kft.-ben vagy Rt.-ben

Hivatalnak



igazolja, hogy a székhely nincs más

mind

legtöbb 5 tulajdonos, akik
megfelelnek

a

fenti



legtöbb

5

tevékenységi

kör/csoport


kérés,

ami

vállalkozás használatában


kritériumnak

küldött

és

a tulajdonosok által a cég

alaptőkéjének

befizetését

igazoló

dokumentumainak másolata

önrész a cég tőkéjéhez



a vállalkozás képviselőinek

saját felelősségre tett nyilatkozata,
Kezdő Kft. létrehozása:

hogy eleget tesznek a törvény által

- kérés leadása a Cégbíróságnál a

előírtaknak, betölthetik a funkciót

név ellenőrzésére és lefoglalására



(legalább 3 opció)

nyilatkozat, hogy korábban nem

Ezek után le lehet adni a dossziét a

birtokoltak semmilyen kereskedelmi

regisztrációhoz:

társaságot



eredeti

bejegyzési

kérelem



saját

felelősségre

aláírásminta (amelyet egy

(Cégbíróság)

közjegyző hitelesít)





pénzügyi bejegyzési formula

(Cégbíróság)


saját

tett

nyilatkozat, hogy a cég teljesíti a
törvény által előírt egészségügyi,
környezetvédelmi és munkavédelmi
követelményeket


személyazonossági

igazolvány másolata
felelősségre

a vállalkozás elérhetőségét és

tett

Vállalkozási formától függetlenül:



a kliens számára alkalmas

megfigyelő hely
- engedély a romániai Gépjármú



Nyilvántartási Hivataltól (RAR) -

eszközök

dosszié az engedélyhez:





engedélykérelem



önértékelő kérdőív



működést

igazoló

szakképesítést

tapasztalatát

igazoló

dokumentumok


igazoló

szükséges

az alkalmazottak képesítését

és

dokumentumok másolata


munkavégzéshez

garancia vállalása az elvégzett

munkára, és az adott feltételek

dokumentum másolata
betartása

Engedély feltételei:


büntetlen

előéletet

igazoló

dokumentumok




reklamációs eljárás kezelése



reklamáció rögzítése

alkatrész és anyag tárolására

alkalmas terület

Kormányzati segítség
- 10 000 euro támogatás kezdő fiatal vállalkozásoknak – 50% önrész (Srl-D)
- 50 000 lejes támogatás női vállalkozóknak, legkevesebb 10% önrész
- 120 000 lejes támogatás KKV-nak, akik vidéken hozzák létre a vállalkozást,
10% önrész
- start program: legtöbb 120 000 lej támogatás, legalább 10% önrész

Szépségszalont szeretnék nyitni



pénzügyi

bejegyzési

kérés

felelősségre

tett

(Cégbíróság)


saját

nyilatkozat, hogy hol van a cég
székhelye, illetve hogy megfelelő
körülmények vannak


személyazonossági

Szépségszalon - PFA

igazolvány másolata

Kritériumok:



- életkor: legalább 18 év

igazoló

-

szakképesítés

a

kívánt

a székhely használati jogát
dokumentum

hitelesített

másolata

munkaterületen



- büntetlen pénzügyi előélet

közjegyző hitelesít)

aláírásminta

(amelyet

egy

- székhely
- CAEN kód 9602

Ha szükséges:

PFA létrehozása:



- kérés leadása a Cégbíróságnál

dokumentum

a név ellenőrzésére és lefoglalására



(saját neved lesz + PFA )

dokumentum

Ezek után le lehet adni a dossziét a



regisztrációhoz:

igazoló dokumentum





eredeti bejegyzési kérelem

(Cégbíróság)

szakmai tapasztalatot igazoló

szakmai képesítést igazoló

házastárs

jogokat

foglalkozását

és

vállalt

felelősségeket igazoló dokumentum

Szépségszalon - Kezdő Kft.



alapító okirat

Kritériumok:



a

- kezdő vállalkozó, tehát korábban

igazoló dokumentum másolata

nem volt tulajdonos semmilyen kft.-



ben vagy Rt.-ben

Hivatalnak

- legtöbb 5 tulajdonos, akik mind

igazolja, hogy a székhely nincs más

megfelelnek a fenti kritériumnak

vállalkozás használatában

-



legtöbb

5

tevékenységi

székhely

az

a

Adó-

használatát

és

küldött

Pénzügyi
kérés,

tulajdonosok

által

befizetését

kör/csoport

alaptőkéjének

- önrész a cég tőkéjéhez

dokumentumainak másolata


ami

a

igazoló

a vállalkozás képviselőinek

Kezdő Kft. létrehozása:

saját felelősségre tett nyilatkozata,

- kérés leadása a Cégbíróságnál a

hogy eleget tesznek a törvény által

név ellenőrzésére és lefoglalására

előírtaknak, betölthetik a funkciót

(legalább 3 opció)



Ezek után le lehet adni a dossziét a

nyilatkozat, hogy korábban nem

regisztrációhoz:

birtokoltak



kereskedelmi társaságot

eredeti bejegyzési kérelem

saját

felelősségre

(Cégbíróság)





közjegyző hitelesít)

pénzügyi bejegyzési kérés



(Cégbíróság)


saját

felelősségre

tett

nyilatkozat, hogy a cég teljesíti a
törvény által előírt egészségügyi,
környezetvédelmi és munkavédelmi
követelményeket


a vállalkozás elérhetőségét és

regisztrációját igazoló dokumentum

személyazonossági

igazolvány másolata

tett

semmilyen

aláírásminta (amelyet egy

cég

Vállalkozási formától függetlenül:

A helyiségek tulajdonságai:

- szükség esetén szakképesítés



jól kivilágított



2 szint: 360 óra gyakorlat



világos színű falak



3 szint: 720 óra gyakorlat



elkülönített mosdó



4 szint: 1080 óra gyakorlat



tisztítóegység

- alapvető tisztasági feltételeknek



meleg-hideg

való megfelelés - vizsga

(fogyasztásra is alkalmas)

- elkülönített helyiségek (váróterem,



egészségügyi csomag

munkaterem, raktár)



megfelelő tisztítószerek



megfelelő

-

elkülönített

helyiségek

a

víz

hulladéktároló,

szolgáltatásoknak, eszerint:

külön a normál (háztartási) és külön



epilálás, kozmetika

a munka által keletkezett szemétnek



pedikűr, manikűr





fodrász, manikűr

engedély



borbély, manikűr



egészségügyi
tűzvédelmi

működési
engedély

Kormányzati segítség
- 10 000 euro támogatás kezdő fiatal vállalkozásoknak – 50% önrész (Srl-D)
- 50 000 lejes támogatás női vállalkozóknak, legkevesebb 10% önrész
- 120 000 lejes támogatás KKV-nak, akik vidéken hozzák létre a vállalkozást,
10% önrész
- start program: legtöbb 120 000 lej támogatás, legalább 10% önrész

Kőműves vállalkozást szertnék indítani



eredeti

bejegyzési

kérelem

(Cégbíróság)


pénzügyi bejegyzési kérés

(Cégbíróság)


saját

felelősségre

tett

nyilatkozat, hogy hol van a cég
székhelye, illetve hogy megfelelő
körülmények vannak


Kőműves - PFA

igazolvány másolata

Kritériumok:



- életkor: legalább 18 év
-

szakképesítés

személyazonossági

a székhely használati jogát

igazoló
a

kívánt

munkaterületen
- büntetlen pénzügyi előélet

dokumentum

hitelesített

másolata


aláírásminta

(amelyet

egy

közjegyző hitelesít)

- székhely
- CAEN kód 4120

Kőműves Kezdő Kft.
Kritériumok:

PFA létrehozása:
- kérés leadása a Cégbíróságnál
a név ellenőrzésére és lefoglalására
(legalább 3 opcióval)
Ezek után le lehet adni a dossziét a
regisztrációhoz:

- kezdő vállalkozó, tehát korábban
nem volt tulajdonos semmilyen kft.ben vagy Rt.-ben
- legtöbb 5 tulajdonos, akik mind
teljesítik a fenti kritériumot

- legtöbb 5 tevékenységi kör/csoport



vállalkozás használatában

- önrész a cég tőkéjéhez



a tulajdonosok által a cég

alptőkéjének

befizetését

igazoló

Kezdő Kft. létrehozása:

dokumentumainak másolata

- kérés leadása a Cégbíróságnál a



név ellenőrzésére és lefoglalására

saját felelősségre tett nyilatkozat,

(legkevesebb 3 opció)

hogy eleget tesznek a törvény által

Ezek után le lehet adni a dossziét a

előírtaknak, betölthetik a funkciót

regisztrációhoz:





eredeti

bejegyzési

kérelem

(Cégbíróság)


pénzügyi
saját

saját

felelősségre

nyilatkozat, hogy korábban nem

bejegyzési

kérés

társaságot


felelősségre

tett

aláírásminta

közjegyző

személyazonossági

törvény által előírt egészségügyi,

másolata

környezetvédelmi és munkavédelmi

Ha szükséges:

követelményeket



a vállalkozás elérhetőségét és



alapító okirat

dokumentum



a székhely használatát igazoló

az

Hivatalnak

Adóküldött

és

Pénzügyi
kérés,

ami

igazolja, hogy a székhely nincs más

a

igazolvány

dokumentum




és

egy

szakmai tapasztalatot igazoló

regisztrációját igazoló dokumentum

dokumentum másolata

(amelyet

hitelesít)

nyilatkozat, hogy a cég teljesíti a



tett

birtokoltak semmilyen kereskedelmi

(Cégbíróság)


a vállalkozás képviselőinek

szakmai

képesítést

igazoló

Kormányzati segítség
- 10 000 euro támogatás kezdő fiatal
vállalkozásoknak – 50% önrész (Srl-D)
- 50 000 lejes támogatás női vállalkozóknak,
legkevesebb 10% önrész
- 120 000 lejes támogatás KKV-nak, akik vidéken
hozzák létre a vállalkozást, 10% önrész
- start program: legtöbb 120 000 lej támogatás,
legalább 10% önrész

Kőnyvelő irodát szeretnék nyitni!


eredeti bejegyzési kérelem

(Cégbíróság)


pénzügyi bejegyzési kérés

(Cégbíróság)


saját felelősségre tett

nyilatkozat, hogy a cég teljesíti a
törvény által előírt egészségügyi,
környezetvédelmi és munkavédelmi
követelményeket
a vállalkozás elérhetőségét és

Könyvelő - Kezdő Kft.



Kritériumok:

regisztrációját igazoló dokumentum

- kezdő vállalkozó, tehát korábban



alapító okirat

nem volt tulajdonos semmilyen kft.-



a székhely használatát igazoló

ben vagy Rt-ben

dokumentum másolata

- legtöbb 5 tulajdonos, akik mind



teljesítik a fenti kritériumot

Hivatalnak küldött kérés, ami

- legtöbb 5 tevékenységi kör/csoport

igazolja, hogy a székhely nincs más

- önrész a cég tőkéjéhez

vállalkozás használatában


az Adó- és Pénzügyi

a tulajdonosoknak a cég

Kezdő Kft. létrehozása:

vagyonához való hozzájárulását

- kérés leadása a Cégbíróságnál a

(bármivel is járultak hozzá) igazoló

név ellenőrzésére és lefoglalására

dokumentumok másolata

(legkevesebb 3 opció)



Ezek után le lehet adni a dossziét a

saját felelősségre tett nyilatkozata,

regisztrációhoz:

hogy eleget tesznek a törvény által

a vállalkozás képviselőinek

előírtaknak, betölthetik a funkciót



saját felelősségre tett



engedélyezett könyvelő

nyilatkozat, hogy korábban nem

(középfokú végzettség szükséges)

birtokoltak semmilyen kereskedelmi



társaságot

végzettség szükséges)





aláírásminta (amelyet egy

könyvszakértő (felsőfokú
felsőfokú végzettséggel

közjegyző hitelesít)

rendelkező engedélyezett könyvelő



- mindhárom minősítést egy

személyazonossági

igazolvány másolata


szakvizsgával lehet megszerezni

kft. és a kezdő kft. esetén a

- a szakvizsgát a Könyvelők- és

társaság legalább 51%-át egy

Könyvszakértők Testülete által

szakértő könyvelő kell birtokolja

szervezett vizsgán lehet megszerezni
(CECCAR)

Vállalkozási formától függetlenül
- a vállalkozó könyvelő

- a szakvizsgát egy 3 éves próbaidő
követi, majd a véglegesítő vizsga

szakértő legyen. 3 fajta

után lehet a szakmában dolgozni,

könyvelő lehet:

vállalkozni

Kormányzati segítség
- 10 000 euro támogatás kezdő fiatal vállalkozásoknak – 50% önrész (Srl-D)
- 50 000 lejes támogatás női vállalkozóknak, legkevesebb 10% önrész
- 120 000 lejes támogatás KKV-nak, akik vidéken hozzák létre a vállalkozást, 10%
önrész
- start program: legtöbb 120 000 lej támogatás, legalább 10% önrész

