
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE 
 
 

I. Adóhivatali bejelentési kötelezettség 2017. szeptember 29-éig 
 

A székhelyszolgáltatáshoz kapcsolódó adóhivatali bejelentési kötelezettséget a 
tavaszi törvénymódosítás utólag kiterjesztette azon vállalkozásokra is, amelyek 
a székhelyszolgáltatást már 2017. január 1-jét megelőzően is igénybe vették.  
 
Mindezek alapján az adózó, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe, a székhely-

szolgáltató1 elnevezését, székhelyét, adószámát, a jogviszony keletkezé-

sének időpontját 2017. szeptember 29-éig köteles az állami adó- és vámható-
sághoz bejelenti. 
 
A Bergmann Könyvelő Iroda Váci úti címén székhelyszolgáltatást igénybe vevő 
Ügyfelei részére az adóhivatali bejelentést a cégfelelősök 2017. szeptember 29-
éig automatikusan elvégzik.  
 
Felhívjuk azonban azon Ügyfeleink figyelmét, akik székhelyét egyéb szolgáltatók 
biztosítják, hogy a bejelentést Irodánk 5.000,-Ft+Áfa ellenérték fejében és a fenti 
– vastag betűvel szedett – adatok legkésőbb 2017. szeptember 20. napjáig cégfe-
lelősük részére történő megküldése esetén vállalja.  
 

II. Székhelyszolgáltatási szerződés módosítása 2018. június 30-áig 
 
A 2017. július 1-jén hatályba lépett 7/2017 IM rendelet alapján az írásbeli 
megbízási szerződés kötelező elemei: 

1. A szerződés csak határozatlan időre szólhat. 
2. A székhelyszolgáltatónak 1 napon belül kell értesítenie kell a levelek ér-

kezéséről a Megbízót. 
3. Kötelezően a székhelyen kell tartani bizonyos iratokat: 1. cégiratok 

(minimum: társasági szerződés, aláírási címpéldány), 2. hatósági engedé-
lyek, 3. adóhatósági adatbejelentő lapok, 4. számviteli törvény szerinti 
beszámolók.  

4. A székhelyszolgáltatónál tartott iratokról iratjegyzéket kell vezetni. 

5. A cégtáblát közterületről jól látható módon kell kihelyezni. 

 

                                       
1 székhelyszolgáltató: az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenység-

ként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munka-
időben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, vala-

mint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég szék-

helyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről 
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6. Amennyiben nem a székhelyszolgáltató az ingatlan tulajdonosa, a szerző-

dés érvényességéhez kell az ingatlantulajdonos írásbeli hozzájárulása, 
továbbá: 

o a felek kapcsolt vállalkozásoknak minősülése, 
vagy 

o a székhelyszolgáltató kézbesítési megbízottként való megbízása, 
vagy 

o a felek közötti tartós könyvvezetési megbízási jogviszony fennállása 
is. 
 

A fentieknek megfelelő módosítást a fennálló szerződésekre is végre kell 
hajtani 2018. június 30-áig. 
 
A Bergmann Könyvelő Iroda Váci úti címén székhelyszolgáltatást igénybe vevő 
Ügyfelei részére a szerződés módosítását automatikusan elvégzi, felhívjuk azon-
ban azon Ügyfeleink figyelmét, akik székhelyét egyéb szolgáltatók biztosítják, 
hogy keressék meg Székhelyszolgáltatójukat a szerződés jogszabályoknak meg-
felelő fenti módosítása érdekében. 
 
További felmerülő kérdéseikkel, kérjük, forduljanak cégfelelős munkatársaink-
hoz bizalommal. 
 
 
 

Kiváló tisztelettel:       
 

A Bergmann Iroda munkatársai 
 


