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10 megdöbbentő hiba, amit a cégalapításkor 

elkövetünk! 
 
 

 
Előszó 

 
 

Amennyiben cégalapítás előtt áll, vagy azon gondolkodik, hogy 

létrehoz egy vállalkozást, akkor mindent el kell követnie, hogy 

az előkészítés során ne kövessen el hibát. 

 

 

 

 

Melyek a leggyakoribb hibák? 
 

A tanulmányból megtudhatja! 
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1./ Gondolt már arra, milyen veszteség érheti, ha cégalapítás 

     előtt nem fordul szakemberhez?! 

 

     Sok időt és sok pénzt veszíthet, ha nem kap  

     szakszerű tanácsot a cégalapítással kapcsolatban! 

    

2./ Amennyiben szakembertől nem kér tájékoztatást  

     különböző cégformák ismérveiről, könnyen előfordulhat,  

     hogy nem fogja tudni kiválasztani tevékenységének és 

     céljainak leginkább megfelelő társasági formát. 

 

     Számoljon utána, akár több 10.000.-Ft-ot is veszíthet a  

     fenntartási költségek terén, ha rosszul dönt!!  

 

3./ Képzelje el!  

 

     Mennyi veszteség érheti, ha nem kap megfelelő  

     tájékoztatást arról, hogy a kiválasztott cégforma 

     vonatkozásában milyen egyéni felelősségi szabályok  

     merülnek fel. 

      

4./ Ismeretekre van szüksége a vezető tisztségviselőkre, 

     ügyvezetőkre vonatkozó felelősségi szabályokat illetően is,  
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     mielőtt ilyen tisztséget vállal a cégalapítás során.  

 

     Hihetetlennek tűnhet, de könnyen elveszítheti egész 

     vagyonát, ha elmulasztja feltenni ezeket a kérdéseket a 

     megfelelő szakembernek! 

 

5./ Javaslom, hogy tájékozódjon a cégalapítás előtt a  

     társaságban fennálló személyes közreműködés módjának 

     szabályairól. 

 

     Higgye el, éves viszonylatban sok pénzt veszíthet egy rossz  

     döntés eredményeként! 

 

6./ Lehetséges, hogy  nem ismeri még a társasági üzletrészre 

     vonatkozó családjogi  szabályokat?  

 

     Érdemes tudni, milyen szabályok érvényesülnek, ha házas, 

     vagy milyen szabályok vonatkoznak Önre, ha nem házas. 

 

     Azonban ezekre az ismeretekre akkor is szüksége van, ha 

     csak az üzlettársa  házas!  

  

7./ Ön szerint lehet úgy társaságot alapítani, hogy nem ismeri a  

     társasági üzletrészre vonatkozó elidegenítési, átruházási, 
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     öröklési szabályokat?  

     Persze, hogy nem!  

     Tudni kell, hogy később konfliktusok forrása lehet az 

     ismeretek hiánya. 

 

     Azonban ez elkerülhető, ha tanácsot kér egy szakembertől! 

 

 8./ Mi a véleménye, ha nem megfelelő ÁFA körbe jelentkezik  

      be, akkor ennek milyen következményei lehetnek?  

  

      Sajnos, súlyosak, mivel az adott évben már nincs 

      lehetősége másik ÁFA körbe átjelentkezni. 

 

      Érdemes tehát még a cégalapítás előtt minden információt 

      beszerezni! 

 

 9./ Képzelje el, mennyi problémát okozhat, ha nem kap 

      tájékoztatást arról, hogy milyen határidős kötelezettségek 

      fogják terhelni közvetlenül a cégalapítást követően.  

 

      Kellemetlen élmény lenne, ha már a vállalkozás kezdetén 

      egy APEH revízió tárná fel a hiányosságokat? 

 

      Igen!  
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       Természetesen ez  elkerülhető! 

 

10./ Ha megfordult a fejében, hogy a cégalapítás után saját  

       maga oldja meg a könyvelési teendőket, akkor sürgősen 

       felejtse el. 

    

       Úgy tűnhet ugyan, hogy ezzel pénzt takarít meg, de ez 

       csak illúzió! 

 

       Szaktudás hiányában cége nem kapja meg azokat az   

       információkat, amelyek nélkül nem tudja kiaknázni az adó 

       jogszabályok nyújtotta lehetőségeket. 

 

       Minden idejét és energiáját célszerű a vállalkozás 

       fejlesztésére fordítani, ezért  megéri szakképzett könyvelőt 

       keresni.  

 

Bizonyára Ön is találkozott már olyanokkal, akik elkövették 

ezeket a hibákat. 

 

Ön azonban még időben léphet és megelőzheti a veszteséget, 

amely azáltal éri, ha tájékozatlanul vág bele egy cégalapításba. 
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Információra van szüksége? 

 

Ingyenes vállalkozói tanácsadást igényel? 

Keressen bizalommal, segítek! 

 

 Dr. Pámer Zsuzsanna 

 ügyvéd, gazdasági jogász 

 

 Iroda:   6720 Szeged 

 Feketesas u. 25. I/2. 

 Tel.:    62/421-050 

 Mobil:  06-30-278-3638 

 Fax:     62/443-267 

 Web:   http://www.cegalapitas-szeged.com  

 

 

 


