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Külföldi vállalkozások cégalapítása Magyarországon  

2016-ban 
 

A külföldi állampolgárok hazai beruházásai teljes védelmet és jogi biztonságot élveznek. Ez magába 

foglalja a belföldiekkel való egyenlő elbánást is, így a cégalapítással és cégben való 

részesedésszerzéssel kapcsolatosan is azonos elbírálás alá esnek a külhoni állampolgárok. Jelen 

hírlevelünkben a külföldiek által alapított gazdasági társaságok, fióktelepek és kereskedelmi képviseletek 

alapítását, feltételeit, adózását és költségeit fogjuk részletesebben megvizsgálni. 

Cégalapítás 

Külföldi természetes személy vagy társaság 

mindenféle, a külföldi minőséggel kapcsolatos 

korlátozás és hatósági engedély nélkül alapíthat 

itthon céget, létrehozhat kereskedelmi 

képviseletet, fióktelepet, illetve szert tehetnek 

részvényre és üzletrészre is. Azonban fontos, 

hogy amennyiben a cégalapító nem rendelkezik 

belföldi, iratokkal igazolt lakcímmel, abban az 

esetben szükség van egy kézbesítési megbízott 

személyére, akinek vélelmeznie kell, hogy 

továbbítja a kézbesítést követő 15 napon belül a 

külföldi fél részére érkező hivatalos okmányokat 

és iratokat. A megbízott bármilyen hazai 

székhellyel rendelkező szervezet, vagy állandó 

lakóhellyel rendelkező természetes személy 

lehet és szükséges már a bejegyzési 

kérelemhez csatolni a megbízásra és annak 

elfogadására vonatkozó iratok a cégbíróság felé. 

Gazdasági társaság alapításának feltételei: 

 Alapító tőke: 

 Betéti társaság és közkereti 

társaság esetében:  

nincs meghatározott minimum 

 Korlátolt felelősségű társaság 

esetében: 

3.000.000 Ft. 

 Zártkörűen működő 

részvénytársaság esetében: 

5.000.000 Ft. 

 Nyilvánosan működő 

részvénytársaság esetében: 

20.000.000 Ft. 

 

 Alapító okirat/társasági szerződés 

ügyvéd által ellenjegyezve 

 Ügyvédi képviselet a bejegyzési 

eljárásban 

 

 

Gazdasági társaság alapításának költségei: 

 Illeték: 

 Egyéni cég esetében:  

30.000 Ft 

 Betéti társaság és közkereseti 

társaság esetében: 

 50.000 Ft 

 Jogi személy, korlátolt felelősségű 

társaság és zártkörűen működő 

részvénytársaság esetében: 

100.000 Ft. 

 Nyilvánosan működő 

részvénytársaság illetve európai 

részvénytársaság esetében: 

600.000 Ft. 

 Szolgáltatási díj: 20.000 Ft. 

 Közzétételi díj: 5.000 Ft. 

Gazdasági társaság alapításának költségei 

egyszerűsített eljárással: 

Van lehetőség néhány cégforma esetében, hogy 

a cégalapítás a Cégtörvény mellékletét képző 

szerződésminta alapján történjen. Előnye a 

gyorsabb ügyintézési idő és az alacsonyabb 

költségek, hátránya pedig, hogy a 

szerződésmintától csak szűk körben lehet 

eltérni. 

 Illeték: 

 Egyéni cég esetében 

15.000 Ft. 

 Betéti társaság és közkereti 

társaság esetében 

25.000 Ft. 

 Korlátolt felelősségű társaság és 

zártkörűen működő 
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részvénytársaság esetében 

50.000 Ft. 

 Szolgáltatási díj: 20.000 Ft 

Fontos, hogy egyszerűsített cégbejegyzés 

esetén nem kell közzétételi díjat fizetni, azonban 

ez alapítási forma nem alkalmazható jogi 

személyek és nyilvánosan működő 

részvénytársaságok esetén. Nem szabad 

elfelejteni, hogy az alábbi költségeken felül, 

minden esetben felmerülhet még az ügyvédi 

munkadíj és egyéb a cégalapítással kapcsolatos 

általános költség.  

A külföldi személy, minden korlátozás nélkül  

– ilyen például munkavállalási engedély alóli 

mentesség – lehet itthon bejegyzett cég 

vezetője. A gazdasági társaság cégbejegyzéssel 

alakulhat elektronikus formában a Cégbíróság 

által, melynek átfutási ideje nagyjából 10-15 

nap.   

 

Melyik társasági formát érdemes 

választani? 

 

A külföldiek részéről a legnépszerűbb társasági 

formák a korlátolt felelősségű társaságok, 

részvénytársaságok, fióktelepek és a 

kereskedelmi képviseletek. Mindegyik társasági 

forma esetében szükség van egy kézbesítési 

megbízott személyre, kinek feladata, hogy a 

hatóságoknak a cég működésével 

összefüggően felmerülő és létrejövő ügyiratokat 

és dokumentumait átvegye és továbbítsa a 

cégtulajdonosnak. Ennek a személynek a nevét 

és lakhelyét a cégjegyzéknek kötelezően 

tartalmaznia kell és a cégbejegyzési kérelemhez 

is szükséges csatolni a megbízásra vonatkozó 

iratokat. A megbízott személy feladatait sem a 

cég részvényesei, sem vezetői, sem pedig 

bizottsági tagjai nem láthatják el. 

 

Fióktelepek  

 

Külföldi vállalkozás hazai fióktelepének minősül 

az a magyarországi telephely, mely 

cégnyilvántartásba vétel által jön létre, és amely 

a bejegyzést követően belföldi tevékenység 

végzésére jogosult Magyarországon. A fióktelep 

több helyszínen és több telephellyel 

rendelkezhet és a hatósággal szemben hatályos 

jogviszonyokban jár el. Az ilyen fióktelep a 

belföldiekkel azonos elbírálásban részesül, a 

külföldi cég nevében kötelezettségeket vállalhat, 

szerződéseket köthet, és javára jogokat 

szerezhet, azonban képviseleti tevékenységet 

az anyacég nevében nem folytathat. A fióktelep 

devizabelföldinek minősül mindaddig, amíg a 

törvény erről másképp nem rendelkezik és a 

hazai irányadó szabályok szerint kell 

szerződéseit megkötni, engedélyeit beszerezni. 

A külföldi anyacég és a fióktelep korlátlanul és 

egyetemlegesen felel a fióktelep esetlegesen 

felmerülő tartozásaiért, illetve az ezek 

kiegyenlítéséhez és a fióktelep zavartalan 

működéséhez a külföldi vállalkozás állandó 

jelleggel köteles vagyont biztosítani.  Az 

esetlegesen felmerülő tartozások 

végrehajtásakor az anyacég összes, belföldön 

található vagyonára kiterjedhet a végrehajtás. 

Képviselője a telepnél munkaszerződés útján a 

céggel szerződésben álló, büntetlen előéletű 

belföldi személy lehet és akárcsak minden más 

a telephelyen foglalkoztatott, az anyacéggel áll 

jogviszonyban, míg a külhoni társaság a 

fióktelepen keresztül gyakorolja munkáltatói 

jogait.  

Bejegyzési költségei: 

 Illeték: 50.000 Ft. 

 Regisztrációs díj: 5.000 Ft. 

Adózása: 

A magyar törvények szerint a külföldi cég 

belföldi fióktelepe adózási ügyvivőként jár el, 

teljesíti a külhoni anyacég magyarországi 

adókötelezettségeit. 

 

 Társasági adó tekintetében: 

Alapja ugyanúgy számítandó, mint a 

belföldi társaságok esetében, azonban a 

telephely közvetítésével elért bevétel 

5%-a növeli a fiókhely adózás előtti 

eredményét. 

 

 Általános forgalmi adó tekintetében: 

Mivel jogi értelemben a telephely nem 

különálló szervezet, hanem a külföldi 

cég hazai gazdasági jelenlétének 
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megtestesítője, ezért az anyacég és a 

magyarországi fióktelep közötti 

tranzakciók áfa mentesek. 

 

 Iparűzési adó tekintetében: 

 Az általános hazai adószabályok 

érvényesek rá. 

 

 Munkavállalói adózás tekintetében: 

Mivel az alkalmazottak a külföldi 

vállalkozással állnak szerződésben, 

(csupán a hazai telepen keresztül 

gyakorolják munkáltatói jogaikat) így bár 

a külhoni cégre is vonatkozik a 27%-os 

szociális hozzájárulási adó megfizetési 

kötelezettség akárcsak a hazai cégekre, 

viszont a 1,5%-os szakképzési 

hozzájárulás alól mentesülnek. 

 

Kereskedelmi képviselet 

 

Külföldi vállalkozás szintén nyithat állandó 

jellegű kereskedelmi képviseletet 

Magyarországon, mintegy közvetlen 

kirendeltség, hogy: 

 Szerződéseket közvetítsen a külföldi 

vállalkozás és a hazai szervezet 

vagy magánszemélyek között 

 

 Részt vegyen a fentebb említett 

szerződések előkészítésében 

 Szerződéseket kössön a 

kereskedelmi képviselet 

működésével kapcsolatosan az 

anyacég nevében 

 

 Tájékoztatási és 

reklámtevékenységet végezzen 

(például az anyacég részvételének 

megszervezése hazai kiállításokon, 

vásárokon, szakmai előadásokon)  

A fióktelephez hasonlóan szintén 

cégnyilvántartásba való felvétellel jön létre és 

ingatlanszerzéseire és a foglalkoztatottak 

jogviszonyával kapcsolatban is ugyanazon 

jogszabályok érvényesek rá, mint a fentebb 

említett formánál. Ez a képviselet vállalkozási 

tevékenység végzésében nem illetékes, külhoni 

jogi tevékenység végzésére nem jogosult, 

mindössze a vállalkozás nevében és javára 

köthet a cég működésével kapcsolatos 

szerződéseket.  

Bejegyzési költségei: 

 Illeték: 50.000 Ft 

 Regisztrációs díj: 5.000 Ft. 

Amennyiben Ön külföldi személy, vagy egy 

külföldi személyt képvisel, és bővebb 

információra van szüksége a cégalapítással 

kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a 

kapcsolatot a további részletekkel kapcsolatban.  

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 
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Kapcsolattartó  

Kertész Gábor 

Adó menedzser 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 250 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  
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