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Lényegi kérdés az eljárások megindítása előtt
Kapcsolódó jogszabályok
Cégtörvény új előírásai
Egyszerűsített végelszámolást érintő változások 2018. július 1-től
Az egyszerűsített végelszámolás alkalmazhatósági lehetőségének bővülése
Végelszámoló választása helyett a végelszámolói feladatokat a cég vezető
tisztségviselője látja el
Az egyszerűsített végelszámolás megindítására vonatkozó döntés bejelentése az
állami adóhatóság felé történik (NAV értesíti a cégbíróságot)
Amennyiben a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok
alkalmazására áttérni, úgy 60 napon belül köteles végelszámolót választani
(változásbejegyzési kérelmet benyújtani)
Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének bejelentése NAV felé (az
adóhatóság 30 napon belül elektronikusan értesíti a cégbíróságot, ha a cég
törlésének nincs akadálya)
Vagyonfelosztási javaslat, illetve egyéb iratok megküldése a cégbíróság felé kizárólag
iratminta megfelelő kitöltésével történhet
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Cégtörvény végelszámolást érintő változásai,
a végelszámolás feladatai
•

•

Az egyszerűsített végelszámolás 150 napon belül történő befejezésének elmaradása esetén a
cégbíróság az eljárás kezdő időpontját követő 211. napon automatikus végzéssel bejegyzi az
egyszerűsített végelszámolás befejezését
Amennyiben a legfőbb szerv az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a
cég működésének folytatását határozta el, ezt a döntését nyolc napon belül köteles az
adóhatóságnak bejelenteni (az adóhatóság a cégbíróságot elektronikus úton értesíti, a cégbíróság
a végelszámolás megszűnését automatikus végzéssel jegyzi be a cégjegyzékbe)

q Normál végelszámolást érintő változások 2018. július 1-től
•

•

•

A Ctv. 107. c. előírásait hatályon kívül helyezték, de a korrigált nyitómérleg elkészítésére
vonatkozó részletes szabályokat a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.)
Kormányrendelet továbbra is tartalmazza.
A cég legfőbb szerve elrendelheti, hogy a végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontját
követően évente tájékoztatót készítsen a legfőbb szerv részére (amennyiben a végelszámolás a
megindításának évében nem fejeződik be)
A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a tagok közötti természetbeni felosztása
esetén a vagyonelemek értékét a vagyonfelosztási javaslatban kell meghatározni. Új előírás
szerint, amennyiben a társaság tagjai valamely vagyonelemet a piaci értékénél alacsonyabb
értékkel fogadtak el, úgy az ebből eredő fizetési kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
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Cégtörvény végelszámolást érintő változásai,
a végelszámolás feladatai
Végelszámolás főbb szabályai
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Oka, feltétele, célja, lényege
Kapcsolódó számviteli határidők
Tevékenységet záró beszámoló
Korrigált végelszámolási nyitómérleg (szükséges korrekciók indoka, készítésére vonatkozó főbb
szabályok)
Végelszámolás időszakának számvitele (végelszámolás első üzleti évének mérlege,
eredménykimutatása, végelszámolás időszakát lezáró beszámoló)
Végelszámolás speciális adózási kérdései
Végelszámolás időszakát lezáró beszámolót követő feladatok
Vagyon kiadásának számviteli elszámolása
Végelszámolás lezárása - a cég megszűnése nélkül (számviteli feladatai)
Számviteli feladatok felszámolási eljárás elrendelésekor
Egyszerűsített végelszámolás (főbb szabályai, számviteli feladatok)
EVA,KATA,KIVA alanyok végelszámolása
Gyakorló feladat (végelszámolás)

4

LÉNYEGI KÉRDÉS a végelszámolás megindítása előtt
Vagyon felmérése (előkészítés)
q Várhatóan felmerülő költségek/ráfordítások
q Eszközök piaci értéke (hasznosítási lehetőségek)
Mi legyen a jogi személy vagyonával?
q Könyvekben szereplő, de tulajdonjogilag nem őt illető vagyoni elemek,
q Könyvekben nem szereplő, de jogilag meglévő vagyoni elemek
elkülönítési kötelezettsége
q Várható ÁFA kötelezettségek
q Egyéb terhek (tulajdonosok tájékoztatása a döntésekhez)
•
•

Tagokat terhelő adók (befektetést meghaladó jövedelem esetén)
Elengedett kötelezettségek terhei (mérlegelni kell az egyéb lehetőségeket: eszköz
átadásával, vagy apporttal)

q Végelszámolás várható időtartama
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Kapcsolódó jogszabályok

• 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról – Ctv. (2013. évi V. törvény – Ptk. )
• 72/2006. (IV.3.) Kormányrendelet - Végelszámolási kormányrendelet
• 2000. évi C. törvény – Számvitelről
• 2017.évi CL. törvény - Art.
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2006. évi V. törvény - Ctv.
Új előírások 2018. július 1-től

Egyszerűsített végelszámolás
q Az egyszerűsített végelszámolás alkalmazhatósági lehetőségének
bővülése
Ø Sztv. szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek választhatják, ha
Ø végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a
végelszámolás befejeződik
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2006. évi V. törvény - Ctv.
Egyszerűsített végelszámolást érintő változások

q A végelszámolói feladatok ellátása minden esetben a cég vezető
tisztségviselőjének a feladata
nem kell végelszámolót választani ezen eljárásnál 2018. július 1-től
q Az egyszerűsített végelszámolás megindítását a NAV felé kell
bejelenteni
Ø 18T201T űrlapon
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2006. évi V. törvény - Ctv.
Egyszerűsített végelszámolást érintő változások

q A cégbíróság automatikus intézkedéssel a Cégközlönyben
közleményt tesz közzé
a NAV elektronikus értesítése alapján
Ø az egyszerűsített végelszámolás megindításáról,
Ø annak kezdő időpontjáról, valamint
Ø a cégjegyzékbe bejegyzi a cégnév „va” toldattal való kiegészítését,
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2006. évi V. törvény - Ctv.
Egyszerűsített végelszámolást érintő változások

q Nem lesz szükség ügyvédi közreműködésre
q Közvetlen közlemény közzétételére sem a cég köteles
NAV-hoz bejelentett adatok alapján a cégbíróság intézkedik
a közzétételről
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2006. évi V. törvény - Ctv.
Egyszerűsített végelszámolást érintő változások
Új előírások az egyszerűsített végelszámolások befejezésénél
q A társaság az egyszerűsített végelszámolás befejezését a NAV felé
jelenti be,
q Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított 30 napon
belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég
törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból
akadálya nincs.
q NAV bejelentéssel egyidejűleg elektronikus úton megküldendő a
cégbíróság részére
Ø az elfogadott vagyonfelosztási javaslat,
Ø egyéb döntésekről szóló határozatok (végelszámolás költségviselése,
iratőrzés helye, stb.).
kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta megfelelő
kitöltésével készíthetők el.
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2006. évi V. törvény - Ctv.
Egyszerűsített végelszámolást érintő változások
q Az egyszerűsített végelszámolás 150 napon belül történő
befejezésének elmaradásából adódó jogkövetkezmény
Ø a cégbíróság automatikus végzéssel az egyszerűsített végelszámolás
kezdő időpontját követő 211. napon a végelszámolás befejezését a
cégjegyzékbe bejegyzi
Ø Befejezésének napja: az egyszerűsített végelszámolás befejezését
megállapító végzés bejegyzésének a napja
kényszertörlési eljárást indít: ez kikerült a tv szövegből!!!!
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2006. évi V. törvény - Ctv.
Egyszerűsített végelszámolást érintő változások
q Végelszámolás megszüntetése
Ø Az erről szóló döntést: a határozat meghozatalától számított 8 napon
belül kötelező az NAV felé bejelenteni
Ø Cégbíróság:
• az egyszerűsített végelszámolás megszűnésének időpontját, és
• a cégnévből a végelszámolásra utaló toldat törlését automatikus
végzéssel jegyzi be a cégjegyzékbe.
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2006. évi V. törvény - Ctv. –
Normál végelszámolást érintő változások 2018. július 1-től
q A Ctv. 107. c. előírásait hatályon kívül helyezték
(korrigált nyitómérleg elkészítésére vonatkozó részletes szabályokat a
végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.)
Kormányrendelet tartalmazza)
q A cég legfőbb szerve elrendelheti: a végelszámoló a végelszámolás
kezdő időpontját követően évente tájékoztatót készítsen a legfőbb
szerv részére
Könnyítés: végelszámolónak csak akkor kell tájékoztatót készítenie a legfőbb szervnek, ha a legfőbb szerv erre igényt tart, és a
tájékoztatót ekkor sem kell megküldeni a cégbíróságnak

q Valamennyi hitelezőt kötelező értesíteni követelésük minősítéséről (eddig csak a
vitatott igények hitelezőit kellett)

q A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a tagok közötti
természetbeni felosztása esetén a vagyonelemek értékét
a vagyonfelosztási javaslatban kell meghatározni.
a piaci értékénél alacsonyabb értékek esetén:, az ebből eredő fizetési
kötelezettségekért egyetemleges felelősség
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Megszűnési típusok

JOGUTÓD NÉLKÜL

JOGUTÓDLÁSSAL

• Átalakulás

Végelszámolás

• Egyesülés

Önkéntes

Kényszertörlés

Felszámolás

Kényszerű

Kényszerű

Cégbíróság
hivatalból indítja
meg

• Szétválás

•
•

•
•

Végelszámoló
kérésére
Hitelező
kérelmére
Adós
kérelmére
Cégbíróság
kezdeményezé
sére
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Végelszámolás főbb szabályai Kft-nél- oka

A taggyűlés kötelező összehívása
(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak
ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális
összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell
pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való
biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság
átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését
kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait 3 hónapon belül
16
végre kell hajtani.

Végelszámolás főbb szabályai Kft-nél- oka

q (3) Ha a taggyűlés befejezését követő 3 hónapon belül az összehívására
okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll,
a törzstőkét le kell szállítani. - Ptk. 3:189. c
q A törzstőke leszállításának meghiúsulása
Meghiúsul a törzstőke leszállítása, ha a társaság az erre előírt határidőn belül
nem nyújt megfelelő biztosítékot az erre jogosult hitelezőknek. A törzstőke
leszállításának meghiúsulását a nyilvántartó bíróságnak be kell jelenteni.
Ha a törzstőke kötelező leszállítását nem lehet végrehajtani, és a meghiúsulástól
számított 30 napon belül a társaság a kötelező tőkeleszállítás okát nem szünteti
meg, a társaság köteles határozni az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról
vagy jogutód nélküli megszűnésről. - Ptk. 3:205. c
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Végelszámolás főbb szabályai Rt-nél- oka

A közgyűlés kötelező összehívásának esetei

Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű
értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést
összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt
kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke
kétharmadára csökkent;
(1)

b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott
minimális összege alá csökkent;
c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit
megszüntette; vagy
d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
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Végelszámolás főbb szabályai Rt-nél- oka

q (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a részvényesek kötelesek a
közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely
alkalmas az (1) bekezdésben megjelölt okok megszüntetésére; vagy
dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról;
ezek hiányában a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről. A közgyűlés
ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.
q (3) Ha a közgyűlés befejezését követő 3 hónapon belül az összehívására
okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az
alaptőkét le kell szállítani. - Ptk. 3:270. c
q Az alaptőke-leszállítás meghiúsulása
Az alaptőke leszállításának meghiúsulását az igazgatóság köteles a nyilvántartó
bíróságnak 30 napon belül bejelenteni.
Ha az alaptőke kötelező leszállítása meghiúsult és a meghiúsulástól számított 90
napon belül a részvénytársaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti
meg, a részvénytársaság köteles az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy
jogutód nélküli megszűnéséről határozni. - Ptk. 3:314. c
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Végelszámolás főbb szabályai

- feltétele

q Valamennyi hitelező igényének kifizethetősége (fizetőképesség): az eljárás kezdetétől a
végéig
Ha ez nem teljesül: a megkezdett eljárást meg kell szüntetni – felszámolási eljárás
q Nem határozható el végelszámolás: büntetőjogi intézkedésre sor kerülhet a cég ellen
q Nem fejezhető be megindított végelszámolási eljárás, amíg az ellene indított bírósági,
hatósági eljárás nem fejeződött be
q Valamennyi tag szavazatával egyhangúlag meghozott határozat kell a társasági
szerződés módosításához, valamint a társaság átalakulásának, egyesülésének,
szétválásának
nélküli
megszűnésének
és
jogutód
az
elhatározásához
Ptk. 3:142. c
q A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az alapszabály
módosításáról, a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az
alaptőke leszállításáról. -- Ptk. 3:276. c
q Ha a végelszámolás megindításakor a társaság törzstőkéje még nem került teljes
egészében befizetésre, a végelszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre
vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól
megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van. –
Ptk. 3:207. c (3) és Rt-kre Ptk. 3:322. c
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Végelszámolás főbb szabályai

- feltétele, célja

q Ha a végelszámolás megindításakor vagy a felszámolás elrendelésekor a
társaság törzstőkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a
végelszámoló és a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre
vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a
tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak kiegyenlítése
érdekében szükség van.
Ptk. 3:207. c
Végelszámolás célja
q Követelések behajtása
q Hitelezők kielégítése

q Hitelezők kielégítésén felüli vagyon esetén a maradék összegnek a
tulajdonosok közötti szétosztása
q Cégjegyzékből törlés
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Végelszámolás lezárásának változatai

Lehetséges
kimenetelek

Következménye

Végelszámolás
megszüntetése

Végelszámolás
Egyszerűsített

Kényszertörlés

Felszámolás

Normál

Tevékenységet
tovább folytatja

Jogutód nélkül
megszűnik
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Cégbíróság
• törli a céget
• felszámolási
eljárást
kezdeményez

Jogutód nélkül
megszűnik

Végelszámolás főbb szabályai - lényege

q Megindítását tulajdonosi döntés alapozza meg
Előkészítéshez célszerű 3 hónapnál nem régebbi beszámoló/közbenső mérleg készítése
Ø
Ø
Ø
Ø

Végelszámolás kezdő időpontja: ez nem lehet visszamenőleges (későbbi időpont lehet)
Végelszámoló személye (korábbi vezető tisztségviselő is lehet): a tulajdonosoknak kell kijelölni a
végelszámolásról szóló döntéssel egyidejűleg (továbbá díjazásáról)
Végelszámolás elrendelése és a végelszámoló megválasztása létesítő okirat módosítását nem
igényli
A cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsáról is rendelkezni kell (eladás,
végelszámolás)

q Végelszámoló kezdeményezi a bejelentést: cégbejegyzési kérelemben a végelszámolás
megindítását a cégbíróságnak (ügyvéd által)

q Cégbírósági végzés, melyet közzétesz a Cégközlönyben, felhívja a hitelezőket, hogy
40 napon belül hitelezői igényüket jelentsék be
q Vitatott hitelezői igény 30 napon belül bíróság előtti perben érvényesíthető
23

Az eredeti tisztségviselő feladatai
Haladéktalanul:
q Tájékoztatás a végelszámolás megindításáról: munkavállalók, szakszervezetek, üzemi
tanács felé
q Záró leltár készítés, zárás : végelszámolás kezdőnapját megelőző fordulónap
15 napon belül:
q Bejelenti – ügyvéden keresztül - változásbejegyzési kérelemben a végelszámolás
megindítását a cégbíróságnak
- Elrendelő határozat keltét
- Végelszámolás kezdő napját
- Végelszámoló adatait (cégjegyzék szám, eljáró természetes személy)
- Korábbi vezető tisztségviselők jogviszonyának megszűnését
- a cég nevét a végelszámolásra utaló toldattal.
q Értesíti az alábbiakat a végelszámolás megindításáról
• az ingatlanügyi hatóságot (országos közhiteles nyilvántartást vezető szervezetet)
• Területileg illetékes állami munkaerő-piaci szervezetet
• Környezetvédelmi hatóságot (az esetlegesen fennmaradó környezeti terhekről)
• Pénzforgalmi számlát vezető szolgáltatókat
• Cég részvételével működő alapítványokat, egyesületeket, leányvállalatokat
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• Hatóságokat, bíróságokat (cég ellen indított,
folyamatban lévő bírósági eljárásokk esetén)

Végelszámoló teendői

30 napon belül:
q Tevékenységet záró beszámoló készítése, letétbe helyezés és közzététel
q Speciális előírások
• Tájékoztatja a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről (munkavállalók,
szakszervezetek)
• Végelszámoló díjára tartalék képzési kötelezettség (elkülönített
bankszámlán való kezelésével) megszűnt - Ctv. 98.c(3)b)- törölve 07.01től
• Könyvvizsgálati kötelezettség is az általános szabályok szerinti
q Eredmény felosztás - adózott eredmény eredménytartalékba helyezése - utáni
zárómérleg készítése
q Adóbevallások készítése
q Nem selejtezhető és titkos iratokról jegyzék készítése, ezek az irattári
anyagokkal a végelszámolónak átadandóak
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Végelszámoló teendői

q Végelszámolás kezdő napjával nyitó mérleg (leltár) készítése, főkönyvi nyilvántartások
nyitása
q Végelszámolási nyitómérleg adatainak korrekciója
q Végelszámolási nyitómérleg összeállítása előtt kifizetéseket nem teljesíthet (kivéve:
fenntartással kapcsolatos költségek)
q Közzétételt követő 40 napig megérkező hitelezői igénybejelentésekről jegyzék
készítése, 15 napon belül a cégbírósághoz benyújtása (elismert és vitatott
tartozásokról)

q Hitelezők értesítése a vitatott tartozásokról
q Ha a korrigált végelszámolási nyitómérleg szerint a cég vagyona nem fedezi a
kötelezettségeket, és a tulajdonosok 30 napon belül nem pótolják a hiányzó
összegeket, akkor a végelszámoló haladéktalanul felszámolási eljárás lefolytatására
irányuló kérelmet nyújt be (cég legfőbb szervének tájékoztatásával)
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Végelszámolás jellemzői, a Cégbíróság teendői

ü Végelszámolás alatt a társaság tovább működik, elrendelhető a cég gazdasági
tevékenységének folytatása – beszámolók, bevallások készítése
ü Végelszámolás maximum időszaka: 3 év (bíróság indokolt esetben engedélyezi a
hosszabbítást), ezután kényszertörlés alá kerül a cég!

Cégbíróság teendői
Végelszámolás megindításakor
q Végzést hoz a végelszámolás megindításáról
q Cégközlönyben közzé teszi az alábbi adatokat
• Végelszámolás tényét, cég adatait, „va” toldattal
• Végelszámoló által bejelentett adatokat
• Felhívást a hitelezők felé: 40 napon belüli bejelentés a hitelezői igényekre
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Végelszámolás főbb szabályai - tárgya

q Végelszámolás kezdő időpontja szerinti vagyon
q Végelszámolás folyamata alatt szerzett vagyon
q Kivéve: kezelt vagyon
Cstv. 4.c (3) szerint meghatározott vagyon felszámolási eljárásnál részletezve
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Végelszámolás - kapcsolódó számviteli határidők

Beszámolók letétbehelyezése/közzététele a mérleg fordulónaptól számítva

q Tevékenységet lezáró beszámoló: 30 nap
q Végelszámolás időszaka alatt: ötödik hónap utolsó napja
q Végelszámolás befejezésekor: 60 nap
q Végelszámolás lezárásakor, a cég megszűnése nélkül: ötödik hónap utolsó napja
q Felszámolás elrendelésénél (végelszámoló kezdeményezésére):

30 nap

q Cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendelt

30 nap
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Számviteli feladatok a végelszámolás megindításakor

Tevékenységet záró beszámoló készítése
• Záró leltár készítés, zárás
• Értékelés a Sztv előírásai szerint, de: a végelszámolásról szóló döntést figyelembe véve
ü Céltartalék képzésénél a megszűnéshez kapcsolódó kötelezettségekkel is számolni kell,
jövőbeni költségekre képzett CT viszont feloldandó (nem valószínű annak
megvalósulása) végelszámolás kezdő napját megelőző fordulónappal

q A tevékenységet záró beszámolót a végelszámolás kezdő időpontjától számított
30 napon belül kell
• elkészíteni,
• a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatni (kötelező könyvvizsgálat esetén a
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt)
• a végelszámoló részére átadni, valamint
• a fenti dokumentumokat az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal
együtt letétbe helyezni és közzétenni.
q A tevékenységet lezáró beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést nem kell készíteni.
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Számviteli feladatok a végelszámolás időszaka alatt

q Végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltár) készítése
• végelszámoló tevékenységet lezáró beszámoló alapján
• a végelszámolás kezdő időpontjával
q Könyvviteli nyilvántartások
• a végelszámolási nyitó mérleg (nyitó leltár) adatai alapján nyitás
• gazdasági események könyvelése a számviteli törvény, (illetve a vonatkozó
számviteli kormányrendelet) előírásai szerint
q Korrigált végelszámolási nyitómérleg
Korrekciók elszámolása: nyitást követően az eredményszámlákkal szemben
(kivéve értékelési tartalék)
• Korrigált nyitómérleg összeállítása során a könyvviteli nyilvántartások nem
lezárhatók
• Adózás előtti eredményhez eredménykimutatás (számított adóval, Tao.
bevallás nincs)
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Korrigált végelszámolási nyitómérleg
q Végelszámolási nyitó mérleg korrigálása a végelszámoló döntése alapján
• a hitelezők igénybejelentése, valamint
• a vagyoni helyzet felmérése alapján
Korrekciók indoka
• Eszközök hasznosítási szempontjait a korábbi vezető másként ítélte meg
• Piaci helyzet változása miatt szükséges korrekciók (terven felüli leírás, értékvesztés)
• Hitelezői igénybejelentések miatti korrekciók (új kötelezettségek megjelenése)
• Időbeli elhatárolások, céltartalékok módosítása
• Végelszámoló javaslatára élnek az értékhelyesbítés lehetőségével
• A korrekciókról tételes (eszközönkénti-forrásonkénti részletezésben) jegyzéket
készítendő, továbbá
• A megállapított eltérésekkel módosítandóak a végelszámolási nyitó mérleg adatai
FŐ CÉLJA:
eldöntendő, hogy a jogutód nélküli megszűnés végelszámolással történhet-e
ha nem elegendő a társaság vagyona (és a tagok a hiányzó összeget harminc napon
belül nem fizetik meg): felszámolási eljárás haladéktalanul bejelentendő!
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Korrigált végelszámolási nyitómérleg
q
•
•
•

A végelszámoló elkészíti a 3 oszlopos mérleget
első oszlopa végelszámolási nyitó mérleg adatait,
második oszlopa az eltéréseket,
harmadik oszlopa pedig az első és második oszlop összevont adatát tartalmazza.

q A korrigált végelszámolási nyitó mérlegben az eltérések együttes adózás előtti eredményt
érintő összegéből
• az adózott eredmény sorba kell beállítani a számított (kalkulált) társasági adóval
csökkentett részt, míg
• a számított (kalkulált) társasági adó összegét a kötelezettségek között kell kimutatni.
q A korrigált végelszámolási nyitó mérleg elkészítési határideje
• a végelszámolási nyitó mérleg elkészítését követően - a hitelezők igénybejelentésére
nyitva álló határidő figyelembevételével - legfeljebb 75 napon belül kell elkészítenie és
azt a gazdálkodó legfőbb szerve elé terjesztenie - megszűnt az a Ctv. Előírás, hogy
összeállításáig a kifizetések tilosak
• Nem kell közzétenni és letétbe helyezni, végelszámolás első üzleti évének
beszámolójában szerepeltetendők a korrekciók
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Korrigált végelszámolási nyitómérleg
Könyvelési tételek

q Korábban nyilvántartásba nem vett követelések
T 3 Követelések
- K 9 Bevételek
q Korábban nyilvántartásban nem szereplő kötelezettségek
T 5-8 Költségek, ráfordítások
- K 4 Kötelezettségek

q Aktív időbeli elhatárolások elszámolása (módosítása)
T 39 Aktív időbeli elhatárolások
- K 5-9 Költségek, ráfordítások, bevételek
T 5- 9 Költségek, ráfordítások, bevételek - K 39 Aktív időbeli elhatárolások
q Passzív időbeli elhatárolások
T 5-9 Költségek, ráfordítások, bevételek
- K 48 Passzív időbeli elhatárolások
T 48 Passzív időbeli elhatárolások
- K 5- 9 Költségek, ráfordítások, bevételek
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Korrigált végelszámolási nyitómérleg
Könyvelési tételek
q Értékvesztések
T 8 Ráfordítások

- K 1-3 Értékvesztések

q Értékvesztések visszaírása
T 1-3 Értékvesztések

- K 8/9 Bevétel, ráfordítások

q Céltartalékok korrekciója
T 86 Egyéb ráfordítások
T 42 Céltartalékok

- K 42 Céltartalékok illetve
- K 96/4 Egyéb bevétel, kötelezettségek

q Értékelési tartalék képzése, módosítása
T/K 41 Értékelési tartalék

- T/K 1 Értékhelyesbítés

q Zárás
• Kalkulált társasági adó nem könyvelendő, de a korrigált végelszámolási nyitómérlegben
az alábbi sorokon jelenik meg:
Adózott eredmény
(-)
Társasági adó fizetési kötelezettség (+)
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Korrigált végelszámolási nyitómérleg

Mérlegtételek

Végelszámolási
nyitómérleg
adatai
= Tevékenységet
záró mérleg

Korrigált
végelszámolási
nyitómérleg

Korrekciók

Befektetett eszközök

+/-

Forgóeszközök

+/-

Aktív időbeli
elhatárolások

+/-

Saját tőke

+/-

Ebből: Adózott
eredmény

+/-

Ebből: Értékelési
tartalék

+/-

Céltartalékok

+/-

Kötelezettségek

+/-

Ebből: Társasági adó

+/-

Passzív időbeli
elhatárolások
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Végelszámolás első üzleti évének mérlege
q Ha a végelszámolás 1 éven belül nem fejeződik be, üzleti évenként kell számviteli
beszámolót készíteni
q A végelszámolás első üzleti évéről készítendő beszámoló
4 oszlopos kimutatások - mérleg és az eredmény-kimutatás
• Mérlegben: végelszámolási nyitómérleg adatai/ korrekciók/ korrigált nyitómérleg
adatai/üzleti év záró adatai
• Eredménykimutatásban: nyitó adatok/ korrekciók eredmény hatásai/ tárgyév eredmény
adatai/ tárgyév eredményadatai a korrekciókkal együtt
Speciális „egyezőség” mérleg és eredménykimutatás adózott eredmény tételeknél
• A tárgy időszaki eredmény adatok különbséggel töltheti ki a mérlegben (tao. az egész
időszakra számítandó):
• Külön társasági adó és adózott eredmény nem szerepel az eredménykimutatás
tárgyidőszak rovatában, az első üzleti év végi oszlopban szerepel az együttes
társasági adó
5 oszlopos kimutatások - a jelentős összegű hibákkal összefüggő, az előző üzleti évvel
(évekkel) kapcsolatos módosítások miatt
A végelszámolás időszaka alatt fellelt - követelésnek nem minősülő - olyan, értékkel
rendelkező eszközöket, amelyek a tevékenységet lezáró számviteli beszámoló mérlegében
nem szerepeltek
• Önellenőrzés (többletként fellelt)
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Végelszámolás első üzleti évének mérlege
végelszámolás kezdő napja 2017.december 01.
Megnevezés

2017.
11.30.

Korrekciók

Korrigált nyitó

Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
Egyéb eszközök
Összes eszköz

Jegyzett tőke
Értékelési tartalék
Eredménytartalék

Adózott eredmény
Saját tőke
Kötelezettség
Összes forrás
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Ellenőrzés
hatásai

2018. 11.30

Végelszámolás első üzleti évének eredménykimutatása
végelszámolás kezdő napja 2017.december 01.
Megnevezés

2017.
11.30.

Korrekciók

Tárgyidőszak

Ellenőrzés
hatásai

2018.11.30.

Értékesítés nettó
árbevétele
Egyéb bevételek
Anyagjellegű
ráfordítások
Személyi jellegű
ráfordítások
Értékcsökkenési
leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi eredmény
Adózás előtti
eredmény
Adófizetési
kötelezettség

NINCS
ADAT

Adózott eredmény

NINCS
ADAT
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Végelszámolás alatt készülő beszámolók
q A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott számviteli beszámolót (kötelező
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt) kell
• a végelszámolási időszak üzleti éve fordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
• letétbe helyezni és közzétenni,
• kivéve az utolsó beszámolót, melyet 60 napon belül
• Üzleti jelentés nem kell
q A számviteli beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést nem kell készíteni.
Sajátos gazdasági események
q Vitatott hitelezői igények fedezetére, a jövőben felmerülő szavatossági, jótállási,
kártérítési kötelezettségekre (ide értve, azt is, amikor azonnali hatályú felmondási joga
van a már megkötött, de nem teljesített szerződéseknél)
• lekötött tartalék képzés
• elkülönített nyilvántartásba vétel
• amennyiben a fenti tételekre nem képeztek fedezetet (CT, kötelezettség)
T 413 Eredménytartalék
- K 414 Lekötött tartalék
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Végelszámolás időszakának számvitele
- Sajátos gazdasági események q Lekötött tartalék feloldása
Amennyiben a végelszámolás időszaka alatt a vitatott hitelezői igények rendezésre kerülnek
(kiegyenlítés, elengedés) az ilyen címen képzett lekötött tartalék feloldandó a rendezés
kapcsolódó tételeként
T 4 Kötelezettség
T 414 Lekötött tartalék

- K 38 Pénzeszköz/9 Bevételek
- K 413 Eredménytartalék

q A jövőben felmerülő szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésére
képzett lekötött tartalék/pénzeszköz harmadik személynek történő átadása
T 414 Lekötött tartalék

- K 38 Pénzeszköz
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Végelszámolás időszakának számvitele
- Sajátos gazdasági események q Végelszámoláshoz tőke hozzájárulás teljesítése
Amennyiben a végelszámoló a cég vagyonához tőke-hozzájárulás teljesítésére köteles,
annak elszámolása a teljesítésekor az eredménytartalékkal szemben
T 1-3 Eszközök
- K 413 Eredménytartalék
Ha a végelszámolás alatt álló cég felszámolás alá kerül, és a végelszámoló alapos ok nélkül
késlekedett a felszámolási eljárás kezdeményezésével (nem tett meg mindent a hitelezők
veszteségeinek csökkentése, a környezeti károk mérséklése a kármentesítés érdekében vagy
egyes hitelezőket mások rovására előnyben részesített, az egyszerűsített végelszámolás
alkalmazásáról nem tér át az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra,)
Társasági adó fizetési kötelezettség
Végelszámolás időszaka alatt a társaság a Tao. alanya (bevallásra kötelezett)
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Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor
q Rendező tételek (a piaci értéken történő értékelés elszámolása előtt)
A végelszámolási időszak utolsó üzleti évéről készített számviteli beszámoló mérlegében
értékhelyesbítés, értékelési különbözet, illetve értékelési tartalék, valamint aktív és passzív
időbeli elhatárolás, továbbá céltartalék nem mutatható ki
•

Értékhelyesbítések/ értékelési tartalékok kivezetése
T 4 Értékelési tartalék
- K 1 Értékhelyesbítés

•

Céltartalékok megszüntetése: egyéb bevétellel szemben, vagy kötelezettségként
állományba vételével
T 42 Céltartalékok
- K 9 Bevételek/4 Kötelezettségek

•

Követelés és kötelezettség jellegű időbeli elhatárolások átsorolása
T 3 Követelések
- K 39 Aktív időbeli elhatárolások
T 48 Passzív időbeli elhatárolások - K 4 Kötelezettségek

43

Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor
q Egyéb időbeli elhatárolások megszüntetése: az egyéb bevételekkel/egyéb
ráfordításokkal,
továbbá
a
befektetett
pénzügyi
eszközökből
származó
bevételekkel/ráfordításokkal,
illetve
részesedésekből
származó
bevételekkel/ráfordításokkal, vagy a pénzügyi műveletek egyéb bevételével/ráfordításával
szemben történik
T 9 Bevételek /8 Ráfordítások
- K 39 Aktív időbeli elhatárolások
T 48 Passzív időbeli elhatárolások
- K 9 Bevételek/ 8 Ráfordítások
q A végelszámolás utolsó üzleti évéről készülő beszámoló értékelési szabálya
Végelszámoló piaci értékelést köteles készíteni
Ha a végelszámolás befejezésekor a könyvviteli nyilvántartásaiban (a Ft-ban lévő
pénzeszközön kívül)
Ø egyéb eszközök,
Ø a források között kötelezettségek is szerepelnek,
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Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor
q Átértékelés könyvelése
T 1-4 Eszköz/Források

-

K 8-9 Ráfordítások/Bevételek

A piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetének elszámolása (különbözet jellegétől
függően
• Részesedésekből származó bevételként,
árfolyamnyereségként/árfolyamveszteségeként
A befektetett eszközök között kimutatott részesedések átértékelési különbözetét
• Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó
bevételként, árfolyamnyereségként/árfolyamveszteségeként
A befektetett eszközök között kimutatott értékpapírnak, kölcsönnek minősülő eszközök
átértékelési különbözetét
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Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor
q Részesedések,
értékpapírok,
tartósan
adott
kölcsönök,
bankbetétek
értékvesztéseként kell elszámolni a befektetett pénzügyi eszközök átértékeléséből
(értékpapírokból, kölcsönökből, bankbetétek) származó veszteséget
q Egyéb ráfordítások/egyéb bevételek között számolandó el
- Kötelezettségek
- Részesedésnek, értékpapírnak, tartósan adott kölcsönnek nem minősülő eszközök
(vásárolt követelést kivételével)
átértékelési különbözete
q Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításaként kell elszámolni a vásárolt követelések átértékelési különbözetét
jellegének megfelelően
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Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor
q Végelszámolás befejezéséig még járó bevételek
A végelszámolás befejezéséig el nem számolt, a vagyon kiadásáig - a kiadandó
eszközökhöz kapcsolódóan - felmerülő bevételek
T 3 Követelés

-

K 9 Bevételek

q Végelszámolás költségei (adók) – késedelmi kamatok, bankköltségek, stb.
T 5-8 Költségek, ráfordítások – K 4 Kötelezettségek

q Eszközkiadáshoz kapcsolódó ÁFA
T 8 Ráfordítások
T 3 Követelések

- K 47 ÁFA fizetési kötelezettség vagy
- K 47 ÁFA fizetési kötelezettség

Amennyiben a végelszámolás befejezésekor a végelszámolás alatt álló gazdálkodó eszközei között olyan
eszközök is vannak, amelyek után a tulajdonosoknak történő eszközkiadáskor ÁFA kötelezettség
keletkezik,
•
az egyéb ráfordításként, illetve
•
a tulajdonosokkal szembeni követelésként (áthárítható összegét)
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A végelszámolás utolsó üzleti évéről készülő
beszámoló sajátosságai
q Társasági adó korrekció
T/K 8 Társasági adó
-

K/T 46 Társasági adó fizetési kötelezettség

q Tulajdonosoknak történő vagyon kiadáshoz kapcsolódó
• áfa, valamint
• a vagyonnövekmény miatti Szja fizetési kötelezettség a tulajdonosokkal szembeni
követelésként,
kimutatandó,

q Legalább annyi adó megfizetendő, mint a várható adó
q Végelszámolás nem fejezhető be amíg olyan követelés és tartozás áll fenn, amelyről
a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek (pl., tagi kölcsön)
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Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor
q
•
•
•
•
•

Számviteli beszámoló
Fb, könyvvizsgáló jelentésével együtt a legfőbb szerv elé terjesztése
letétbe helyezés és közzététel
a gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de
legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül
A letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg esedékessé válik azon beszámolók
letétbe helyezése és közzététele is, amelyekre a vonatkozó határidő egyébként még
nem járt le.

q
•
•
•
•

Legfőbb szerv elé terjesztendő
adóbevallások
végelszámolásához szükséges dokumentumai,
vagyonfelosztási javaslat (a végelszámoló díjának mértékére vonatkozó indítvánnyal)
a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő
egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot,
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Végelszámolás időszakát lezáró beszámoló
- vagyonfelosztási javaslat Beszámoló mérlege és az azt alátámasztó leltár alapján vagyonfelosztási javaslat
készítendő, az alábbi kategóriákkal
q Fel nem osztható vagyoni eszközök
q Beszámolóban kimutatott kötelezettségek rendezésére szolgáló eszközök
q Tulajdonosok részére kiadandó eszközök
Vagyon felosztási javaslatban:
végelszámoló díjának mértékére, továbbá az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével
kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is indítványt tesz
Végelszámolói zárójelentés: a végelszámolás alatti gazdasági események bemutatására
(összefoglaló jelentés) – megszűnt 2018. 07.01-től
Javaslat a cég részvételével működő jogalanyok, egyesületek, alapítványok sorsáról
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Vagyon kiadásának szabályai
A vagyon felosztása
q A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése
után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell
visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell
felosztani a társaság tagjai között.
Ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső
vagyonhányadot a többi tag között kell felosztani törzsbetéteik arányában.
q A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után
fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait illeti meg olyan arányban,
amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni
hozzájárulást teljesítettek.
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Vagyon kiadásának szabályai
FELELŐSSÉG
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.
Ptk. 3:48.c
Tagi helytállási kötelezettség jogutód nélküli megszűnés esetén
q Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségből
származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves
jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a társaság volt tagjaival szemben.
q Ha a tag helytállási kötelezettsége a társaság kötelezettségeiért a társaság fennállása
alatt korlátlan volt, helytállási kötelezettsége a megszűnt társaság
kötelezettségeiért korlátlan és a többi korlátlan helytállásra köteles taggal
egyetemleges. A tagok egymás közti viszonyukban a tartozást a felosztott társasági
vagyonból való részesedésük arányában viselik. - Ptk. 3:137. c
Vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége - Ptk. 3:117. c
q A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető
tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől
számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági
jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor
felosztott vagyonból őt megillető rész arányában
érvényesítheti.
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A Cég törlése
A cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg
Törlés feltétele
• Végelszámoló által – ügyvédi közreműködéssel - benyújtott, a cég törlésére irányuló
kérelem
• NAV elektronikus úton történő tájékoztatása arról, hogy
- cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, köztartozással nem rendelkezik és
- ellenőrzést, végrehajtást nem kezdeményez vagy ennek hiányában
- a végelszámolást lezáró beszámoló közzétételétől számított 90 nap eltelt
a cég csak az adóhatósági eljárások jogerős befejezéséről szóló (kockázatos adózóknál az
ellenőrzés kötelező), valamint a köztartozást érintően nemlegesnek minősülő elektronikus
tájékoztatást követően törölhető a cégjegyzékből.
Ellenőrzési határidő: 90 nap (kiemelt adózóknál 120 nap)
• A cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes (a végzés közzétételéért közzétételi
költségtérítést nem kell fizetni)
• A legfőbb szerv a cég törlésére irányuló kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig
elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését (cég működésének továbbfolytatását).
• Cégbíróság törli a céget, ha valamennyi iratot megkapott - cég jogutód nélkül
megszűntnek nyilvánul
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Fővárosi Ítélőtábla Gf. 40.399/2015/4.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja, változásbejegyző
végzését hatályon kívül helyezi:
Felhívja a .....Törvényszék Cégbíróságát, hogy a cég törlésére vonatkozó adatokat
törvényességi felügyeleti jogkörében törölje a cégjegyzékből.
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs!
q A .. Törvényszék Cégbírósága 2014. szeptember 1. napján kelt és 2014. szeptember 3.
napján közzétett Cg..../27. számú végzésével elrendelte a G. Kft. cégnyilvántartásból
történő törlését.
q Az felperes a 2014. október 2-án keresetében kérte, hogy a bíróság helyezze hatályon
kívül a cégbíróság végzését, tekintettel arra, hogy az jogszabálysértő, mert a társaság
mérlege
aktív időbeli elhatárolást mutatott ki és a vagyonfelosztási javaslat nem tartalmazta a
kötelezettségek rendezésére szolgáló eszközöket.
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Fővárosi Ítélőtábla Gf. 40.399/2015/4.
q Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével a keresetet elutasította:
ü Kereset előterjesztésekor csak olyan jogszabálysértésre lehet hivatkozni, amelyet a
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cégbíróságnak észlelnie kellett
volna. Ugyan mellékelni kell az utolsó üzleti év Sztv. szerinti beszámolóját. A Ctv.
azonban nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a bíróságnak vizsgálnia kellene
a beszámoló adatainak helyességét.
ü Ez a Ctv. értelmében az adóhatóság feladata, az adóhatóság azonban tájékoztatást a
cégbíróság részére nem küldött, így a változásbejegyző végzés nem jogszabálysértő,
ezért a keresetet elutasította.
q Az ítélet ellen az felperes terjesztett elő fellebbezést. Indokolása, hogy a Ctv. 46.c
(1) Ctv. 46. c (1) alapján a bíróság feladata a változásbejegyzési kérelemhez
mellékelt utolsó üzleti év Sztv. szerinti beszámolójának és a vagyonfelosztási
határozatnak a vizsgálata.
q Az elsőfokú bíróság által levont jogi következtetéssel a másodfokú bíróság nem értett
egyet az alábbiakra tekintettel:
ü A Ctv. 46. c (1) szerint a cégbíróság a kérelem érkezését követően, legkésőbb 8
munkanapon belül megvizsgálja, hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott
cégformára vonatkozóan e törvény előírja (24-25. c és 27-29. c), illetve a létesítő
okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, az 1-2. számú mellékletben
elnekk a
felsorolt kötelezően, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okiratok megfelelnek-e
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jogszabályok rendelkezéseinek.

Fővárosi Ítélőtábla Gf. 40.399/2015/4.
ü A fentiek értelmében tehát tévedett az elsőfokú bíróság, amikor arra a következtetésre
jutott, hogy a beszámoló vizsgálata az adóhatóság feladata, a Ctv.fenti előírásának
megfelelően a cégbíróság köteles vizsgálni, hogy a beszámoló a jogszabályok
rendelkezéseinek megfelel-e.
ü A Ctv. 66. c (1) szerint, ha a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés vagy
a meghozatala alapjául szolgáló irat jogszabálysértő, a bíróság megfelelő határidő
tűzésével felhívja a céget a jogszabálysértő állapot megszüntetéséhez szükséges
intézkedések megtételére.
ü A másodfokú bíróság ezt a szabályt azért nem tudta alkalmazni, mert a céget a
cégbíróság törölte, így nem intézhet a cég felé felhívást, a cég tagjai pedig nem állnak
perben, így őket sem lehet a jogszabálysértő állapot megszüntetésére felhívni.
ü A másodfokú bíróság ezért (mivel a perben a jogszabálysértés nem küszöbölhető ki)
a cégbíróság végzését hatályon kívül helyezte és felhívta az eljáró cégbíróságot arra,
hogy a cég törlésére vonatkozó adatokat törvényességi felügyeleti jogkörében törölje
a cégjegyzékből. A cégbíróságnak ezt követően a 2014. május 14-én indult
változásbejegyzési eljárást folytatnia kell, fel kell hívnia a céget a jogszabályoknak megfelelő
okiratok benyújtására és kérelem felől a hiánypótlás eredményétől függően határozhat.
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Végelszámolás adózási kérdései
- végelszámolás megindítása q Jogszabályok
• 2017. évi CL. tv. (Art)
• 2017. évi CLI. Tv. (Air) – adóigazgatási rendtartásról
• 465/2017. (XII.28.) Kormány rendelet – adóigazgatás részletszabályairól
• 1996. évi LXXXI. tv. (Tao.)
Változás bejelentő: végelszámolás kezdőnapját kell közölni
ü Bevallás a végelszámolás megindításakor: soron kívüli bevallások
• Soron kívüli bevallás benyújtásának határideje : 30 napon belül
ÉVES ADÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
• Soron kívüli bevallás nyomtatványa: 71 jelű (1871) éves adókról
Tao., szakképzési hozzájárulás különbözete, innovációs járulék, energiaellátók
jövedelemadója, hitelintézeti járadék és különadó
• Időszaka: üzleti év első napjától a végelszámolás kezdőnapját megelőző napig
Például: végelszámolás kezdőnapja 2018. április 1.
Tevékenységzáró bevallások időszaka: 2018. 01.01 –től 2018. március 31.
• Iparűzési adó (éves bevallás is?)
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Végelszámolás adózási kérdései
- soron kívüli bevallások NEM ÉVES ELSZÁMOLÁSÚ ADÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Valamennyi havi, negyedévi gyakoriságú adónemekre
• Végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül
• Azon időszakokra, amelyek határideje a végelszámolást lezáró adóbevallás
benyújtásakor még nem járt le
Specialitások az egyes adónemeknél
q ÁFA
Pénzforgalmi elszámolás alkalmazási lehetősége megszűnik a végelszámolás kezdő napját
megelőző nappal – általános szabályok szerinti bevallás
q Társasági adó
ü Nem alkalmazható adóalap csökkentő tételek
- Jogdíjbevételekre jogosító immateriális javak értékesítéséből, apportálásából származó
eredményre
- Fejlesztési tartalékra
ü Bevallás napjáig fel nem használt lekötött tartalékok (jogdíj bevételek és fejlesztési
tartalék) után meg kell fizetni/bevallani a tao-t és a késedelmi pótlékot
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Végelszámolás adózási kérdései
Tevékenységet lezáró adóbevallás és a végelszámolást lezáró adóbevallás közötti
időszakokra:
q Adóbevallások gyakorisága azonosan, mint a végelszámolást megelőző időszakban
• 01Havi adókról bevallás
• 08 Kifizetőként teljesítendő bevallás
• 65 ÁFA bevallás
q Tao. Bevallások (éves beszámolókhoz kapcsolódóan), mivel a végelszámolás
időszakában az adózó a tao. alanya – fordulónapot követő 150. napig (29-es bevallás,
megfizetés)
Végelszámolás befejezéséhez kapcsolódó záró bevallások
q Törlésre irányuló kérelem benyújtásának napja, legkésőbb a beszámoló mérleg
fordulónapját követő 60 napon belül
• 71 nyomtatvány
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Végelszámolás adózási kérdései
Egyéb adónemekre vonatkozó bevallások, amelyek teljesítésének határideje a
végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásáig nem járt le:
• 01, 08 (vállalkozásból kivont, kifizető által megállapított Szja-t is tartalmazza)
• 65 (természetben kiadott vagyontárgyak utáni áfa kötelezettséget is tartalmazza): az
utolsó áfa bevallásban lehet az addig vissza nem igényelhető áfát visszaigényelni
Valamennyi záró bevallási nyomtatvány benyújtása csak egyidejűleg lehetséges
(számviteli beszámolóval és a cégbírósághoz benyújtandó törlés iránti kérelemmel
egyidejűleg)!!!!
q Végelszámolást lezáró beszámoló: céginformációs szolgálathoz
q Törlési kérelem: cégbírósához - 3 éven belül egyébként kényszertörlési eljárás

q Bevallások: NAV-hoz
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Végelszámolás adózási kérdései
Végelszámolás befejezéses – TÖRLÉS
NAV a záró beszámoló közzétételét követő 90 napon belül elektronikusan értesíti a
cégbíróságot
q ADÓ - és VÁMHATÓSÁGI eljárásról (van-e folyamatban)
q NAV-nál nyilvántartott tartozásról
Ellenőrzési határidők (a megbízólevél kézbesítésétől)
Kötelező a lefolytatása: kockázatos adózónál
q Adóellenőrzésnél (ismételt ellenőrzésénél): 90 nap

q Kiemelt adózóknál: 120 nap
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Végelszámolás adózási kérdései
Végelszámolás befejezése – TÖRLÉS
ADÓSZÁMLA rendezése
q Javasolt a túlfizetések visszaigénylése (65 és 17 nyomtatványokon)
Lásd: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.33.231/2015/16., Kúria
Kfv.I.35.214/2017/6
„olyan megállapodás, amelyet a cég megszűnése kapcsán a cégbírósághoz
nem nyújtottak be, nem minősül a Ctv. szerint vagyonfelosztási javaslatnak”
q Cég törlését követően csak annak teljesíti a NAV a kiutalást, aki a legfőbb
szerv által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat benyújtásával igazolja, hogy a
kiutalás jogát megszerezte, valamint az elévülési időn belül minden bevallás
beérkezett
Pénzforgalmi számla fenntartási kötelezettség végelszámolási eljárás alatt
Belföldi jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező gt-nek) és az áfa fizetésre
kötelezett magánszemélynek pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie!
Kiutalás postai úton nem teljesíthető
62

Végelszámolás adózási kérdései
Vagyonkiadás – kapcsolódó adók
q Magánszemélyek részére kiadott vagyontárgyak
Vagyonfelosztási javaslat alapján meghatározott érték (megszerzett bevétel)
- Vagyon megszerzésére fordított összeg (árfolyamnyereségből származó
jövedelem szabályai)
Jövedelem összege
q Jövedelemszerzés időpontja:
Az utolsó üzleti évről készített zárómérleg fordulónapja
q Jövedelem adóterhei
- Szja
- EHO (14%, 450eFt max összegig)
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Végelszámolás időszakát lezáró beszámolót
követő feladatok
q A számviteli beszámoló, valamint a vagyonfelosztási javaslat elfogadásakor a
végelszámolás alatt álló gazdálkodó legfőbb szerve dönt a felosztott vagyon
kiadásáról (időpontjáról).
q Vagyon kiadása a cég törléséről szóló cégbírósági végzés jogerőre
emelkedését követően kezdhető meg
q Vagyon mozgásokat bizonylatokkal kell alátámasztani, a könyvviteli
nyilvántartásokban rögzíteni kell
q Végelszámolás időszakát lezáró mérleg adataival kell megnyitni a társaság
nyilvántartásait
q Számvitelileg akkor tekinthető a végelszámolás befejezettnek, ha a könyvviteli
nyilvántartások értékadatokat nem tartalmaznak (eszközök kiadása és a
kötelezettségek rendezése megtörtént)
- Hitelezők részére átadott vagyon a kötelezettségekkel szemben.
- Tulajdonosok részére átadandó vagyon összegét át kell vezetni a
kötelezettségekre, majd azzal szemben kivezetendő az átadott eszköz
- Nem pénzeszközzel történő kiegyenlítésnél: értékesítés számolandó el, majd
az így keletkezett követelés és kötelezettség kerül kompenzálásra
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Vagyon kiadásának számviteli elszámolása
q Tulajdonosok részére kiadandó vagyon a cég törlését követően
T 41 Saját tőke
- K 47 Kötelezettségek
q Vagyon felosztás szerint kiadott pénzeszköz a tulajdonosoknak
T 47 Kötelezettség
- K 3 Pénzeszközök

q Vagyonfelosztás szerint kiadott nem pénzeszköz a tulajdonosoknak
Sztv. Általános szabályai szerint bevétel és ráfordítás is elszámolandó (annak
ellenére, hogy a megszűnt cégnek már nincs beszámoló készítési kötelezettsége)
T 8 Ráfordítások
K 1-3 Eszközök
T 3 Követelés
K 9 Bevételek
T 47 Kötelezettség
K 3 Követelések
q Hitelezők részére kiadott vagyon könyvelése
T 47 Kötelezettség
- K 3 Pénzeszközök
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Könyvelés a megszűnt társaság tulajdonosánál
q Részesedések kivezetése
T 87 Pénzügyi ráfordítások

-

K 1/3 Részesedések

q Járó eszközök elszámolása (vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken)
T 3 Követelések
K 97 Pénzügyi bevételek
q Kapott pénzeszközök
T 38 Pénzeszközök

–

K 3 Követelések

q Kapott – nem pénz - eszközök nyilvántartásba vétele
T 1-3 Eszközök
K 47 Kötelezettségek
T 466 Előzetes Áfa
K 47 Kötelezettségek
q Átvállalt kötelezettség
T 86/87 Ráfordítások

-

q Követelés és kötelezettség összevezetése
T 47 Kötelezettség
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K 47 Kötelezettség

K 3 Követelések

Végelszámolás lezárása - a cég megszűnése nélkül
Végelszámolásról szóló határozat visszavonása
q Végelszámolás folyamata alatt - cég törlésére irányuló kérelem cégbírósági
benyújtásáig - a végelszámolás megszüntethető: működését tovább
folytathatja
-

-

-

-

Cég legfőbb szerve dönt: végelszámoló megbízatásának visszavonásáról,
végelszámoló díjáról, új vezető tisztségviselő választásáról és a
végelszámolás megszüntetésének időpontjáról
Végelszámolás zárónapjára: beszámoló készítése a Sztv. általános
szabályai szerint (kötelező könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói jelentés,
beszámoló jóváhagyása),
Fordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig közzététel/letétbe
helyezés, tao bevallás 71 es nyomtatványon V3 jelölés, ezt követő
időszakokra 29-es bevallások
Záró beszámoló adataival kell megnyitni a tevékenységét folytató cég könyveit
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Számviteli feladatok a felszámolási eljárás elrendelésekor
q Ha a végelszámoló kezdeményezésére a gazdálkodó felszámolását
rendelik el – cég fizetésképtelensége miatt
• a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal - mérlegfordulónappal számviteli beszámolót köteles készíteni a végelszámoló,
• felszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet előírásainak
figyelembevételével
• beszámolót a legfőbb szervnek nem kell elfogadnia
• kötelező könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenőriztetni
• 30 napon belül köteles letétbe helyezni és közzétenni
• tao bevallás 71-es nyomtatványon F1 jelölés, ezt követően nincs Tao
bevallás
q A végelszámoló a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal köteles a
könyvviteli nyilvántartásokat lezárni, azokat a felszámolónak a számviteli
beszámolóval együtt átadni.
q A felszámolás alá került gazdálkodó a végelszámolótól átvett számviteli
beszámoló mérlege (az azt alátámasztó leltár) alapján nyitja meg könyvviteli
nyilvántartásait.
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Számviteli feladatok a kényszertörlési
eljárás megindításakor
Cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendelte el (végelszámolást
három éven belül nem fejezte be)
q Végelszámoló teendői
• Beszámoló készítése: kényszertörlési eljárás kezdő napját kényszertörlési eljárás megindításáról szóló bírósági végzés közzétételének
napja - megelőző fordulónapra
• Könyvvizsgálat
• Mérlegfordulónapot követő 30 napon belül letétbe helyezés és közzététel
• Könyvviteli nyilvántartások lezárása (kényszertörlési eljárás kezdő
időpontját megelőző nappal)
• köteles azokat a gazdálkodó kijelölt tisztségviselőnek a számviteli
beszámolóval együtt átadni.
q a kényszertörlési eljárás alá került gazdálkodó a végelszámolótól átvett
számviteli beszámoló mérlege (az azt alátámasztó leltár) alapján nyitja meg
könyvviteli nyilvántartásait.
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Egyszerűsített végelszámolás
Döntés az egyszerűsített végelszámolásról (nem változott)
q Cég legfőbb szerve hozza meg a határozatot
• a társaság jogutód nélküli megszűnéséről és
• a végelszámolás kezdő időpontjáról,
Bejelentések, feladatok ellátása (új szabályok)
• a végelszámolói feladatok ellátása minden esetben a cég vezető
tisztségviselőjének a feladata - nem kell végelszámolót választani 2018.
július 1-től.
• az egyszerűsített végelszámolás megindítását az adóhatóságnak kötelező
bejelenteni a 18T201T-B04 űrlapon.
Számviteli feladatai
q Általános szabályok alapján
• Korrigált nyitómérleg készítése: a végelszámoló jogosult a nyitómérlegben
szereplő adatok felülvizsgálatára
• Csak egy beszámoló készítendő végelszámolás időszakáról
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Egyszerűsített végelszámolás
18T201T-B04 (17. sor) bejelentésre – határozat meghozatalától 8 napon belül vonatkozó adatai
q 2018.július 1. után indult eljárás esetén
• Egyszerűsített végelszámolás kezdete
• Végelszámolásról hozott döntés időpontja

q
•
•

2018. július 1. előtt
A fenti adatokon túl
Cégközlöny száma
Végelszámoló adatai

q A NAV elektronikus értesítése alapján a cégbíróság
automatikus intézkedéssel a Cégközlönyben közleményt tesz közzé
• az egyszerűsített végelszámolás megindításáról,
• annak kezdő időpontjáról, valamint
• a cégjegyzékbe bejegyzi a cégnév „va” toldattal való kiegészítését
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Egyszerűsített végelszámolás
Nem változott szabályok:
q Nem választható
• Végelszámoló vitatja valamely hitelező igényét,
• Cég ellen peres eljárás, végelszámolási kifogás van folyamatban,
• Egyszerűsített eljárás határideje lejárt
q Amennyiben nem lehet egyszerűsített eljárással lefolytatni, át kell térni a
normál végelszámolási eljárásra: áttérés időpontja a kérelem benyújtásának
napja
• A fenti körülmények bekövetkeztét követő 60 napon belül (eddig ez nem
volt) kötelező végelszámolót választani és
• a cégbíróságnak a változásbejegyzési kérelmet benyújtani (cégjegyzékbe már
bejegyzett adatok bejegyzését újra nem kell kérnie)
Ctv. Nem szabályozza: kapcsolódik-e számviteli és adózási feladat az
áttéréskor!
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Egyszerűsített végelszámolás
Új szabály
q Ha a cég határidőben nem dönt az általános szabályok szerinti
végelszámolásra való áttérésről:
• a cégbíróság végelszámolás kezdő időpontját követő 211 napon a
végelszámolás befejezését a cégjegyzékbe bejegyzi (a cégjegyzékből törli
a „va” toldatot),
• az egyszerűsített végelszámolás befejezésének napja: az ezt megállapító
végzés bejegyzésének a napja.
Számviteli teendők
Ez nem minősül a végelszámolás befejezésével záruló megoldásnak!
(továbbműködés)
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Egyszerűsített végelszámolás

q Cég továbbműködésének elhatározása
Az erről szóló döntés
• a határozat meghozatalától számított 8 napon belül NAV felé bejelentendő
• amelyről a NAV a cégbíróságot elektronikus úton értesíti.
• a cégbíróság az egyszerűsített végelszámolás megszűnésének időpontját, és
a cégnévből a végelszámolásra utaló toldat törlését - automatikus végzéssel bejegyzi
q Számviteli teendők: normál végelszámolásnál leírtak alapján
• legfőbb szerv dönt a végelszámolás megszüntetésének időpontjáról
• A végelszámoló
-

a végelszámolás megszüntetésének időpontjával számviteli beszámolót készít
kötelező könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenőriztetni, és
a jóváhagyásra jogosult testületnek előterjeszti
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Egyszerűsített végelszámolás
18T201T-B04 (17. sor) bejelentésre vonatkozó adatai
Egyszerűsített végelszámolás megszüntetésekor ezen eljárás megszüntetéséről és a cég
működésének továbbfolytatásáról a Cégközlönyben megjelentetett közlemény adatai
q Egyszerűsített végelszámolás (cég működésének továbbfolytatása) megszűnésének
időpontja, vagy
q Egyszerűsített végelszámolás befejezésének időpontja
Az egyszerűsített végelszámolás befejezéséről a NAV elektronikusan értesíti a cégbíróságot
Cégbíróság felé kell megküldeni
q Vagyonfelosztási javaslatot, valamint
q Határozatot
Csak a jogszabályban meghatározott iratmintával teljesíthetőek
www.szuf.magyarország.hu/ a Vállalkozás/Egyszerűsített végelszámolás befejezése
Cégbíróság törli a céget, ha
q NAV értesítése (befejezés bejelentésétől 30 napon belül): nincs a törlésnek akadálya
adóigazgatási és tb szempontjából, egyébként
q az eljárás befejezését követően törölhető a cég
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Egyszerűsített végelszámolás
- számviteli feladatai -

q Végelszámolás befejezésének időpontjával:
Sztv szerinti beszámoló készítés. jóváhagyás, közzététel a mérlegfordulónapot
követő 60 napon belül

q Mérlegtételek piaci értéken szerepelnek
•
•

Nem tartalmazhat: időbeli elhatárolást, céltartalékot,
Vagyonfelosztási javaslat, adóbevallás, stb. készítése
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13. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
TAGOK GYŰLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV

Kiemelt rész: ….. a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatokat.
1. számú napirendi pont
sorszám/évszám (hónap, nap)… sz. határozat
A taggyűlés elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges
dokumentumokat. A taggyűlés elfogadja a …..dátum: év, hónap, nap fordulónappal készített
végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról
……Név végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég
törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő ... napon belül.
sorszám/évszám (hónap, nap)…. sz. határozat
A cég iratanyaga őrzésének helye:….Név, Lakcím/Székhely, akit az őrzésért ellenérték illeti/
nem illeti.
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13. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
TAGOK GYŰLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV

Kiemelt rész: ….. a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatokat.
2. számú napirendi pont
sorszám/évszám(hónap, nap)…… sz. határozat
A taggyűlés a cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízatás alól a
cég törlésével egyidejűleg felmenti.
a) A taggyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít
meg ...,-Ft összegben.
b) b) A taggyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást
nem állapít meg.
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13. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
TAGOK GYŰLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV

Kiemelt rész: ….. a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatokat.
3. számú napirendi pont
sorszám/évszám(hónap, nap)…… sz. határozat
A taggyűlés elhatározza a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és
vámhatóság részére történő bejelentését. A taggyűlés kéri továbbá az illetékes Törvényszék
Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás befejezésére. A
taggyűlés felkéri -----Név végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég
végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt
eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa.
Egyéb napirendi pont vagy indítvány nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekesztette.
kmf.
……………………………
………………………………
vezető tisztségviselő
jegyzőkönyv hitelesítő
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Vagyonfelosztási javaslat minta - 18. számú melléklet
a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
„V” Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
székhely, cégjegyzékszám
Vagyonfelosztási javaslat
1. A cég a végelszámolási zárómérleg alapján 4.850.000- Ft értékű felosztható vagyonnal
rendelkezik.

2. A felosztható vagyon összetétele az alábbi:
Megnevezése
Bankszámla (OTP)
Vevőkövetelések (X Kft.)

ÉRTÉK (Ft)
2.850.000
2.000.000

3. A felosztható vagyon a tagok között vagyoni részesedésük arányában oszlik meg az
alábbiak szerint:
1. Tulajdonos Név Lakcím
Tagra jutó vagyon:
Megnevezés
Mennyiség
Érték (Ft)
Vevőkövetelés (X Kft.)
2.000.000
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Vagyonfelosztási javaslat minta - 18. számú melléklet
a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
„XY” Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
székhely, cégjegyzékszám
Vagyonfelosztási javaslat
2. Tulajdonos Név Lakcím
Tagra jutó vagyon:
Megnevezés
Mennyiség
Bankszámla (OTP)
-

Érték (Ft)
2.000.000

6. A felosztható vagyonból hitelezőnek juttatandó vagyon:
1. Hitelező NAV Lakcím
NAV részére juttatandó vagyon
Megnevezés
Mennyiség
Érték (Ft)
Bankszámla (OTP)
500.000
2. Hitelező Szállító (Y Kft.) Lakcím
Megnevezés
Mennyiség
Bankszámla (OTP)
-

Érték (Ft)
350.000
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Vagyonfelosztási javaslat minta - 18. számú melléklet
a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
„XY” Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
székhely, cégjegyzékszám
Vagyonfelosztási javaslat
7. A céget megillető jogok engedményezése, a céget terhelő kötelezettség átruházása, illetve
más által történő átvállalása
a) nem történik
b) történik
8.1. A cég az alábbi jogokat - külön okiratban - engedményezi:
1) engedményezett jog megnevezése, engedményes: Név, Lakcím/Székhely
8.2. A cég az alábbi kötelezettségét - külön okiratban - átruházza, tartozását más személy külön okiratban - átvállalja:
1)kötelezettség vagy tartozás megnevezése új kötelezett: Név, Lakcím/Székhely
9. A fentieken túlmenően felosztható vagyon, vagy egyéb rendezendő kérdés nem maradt. A
cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amely a végelszámolás során
nem került behajtásra vagy kiegyenlítésre, illetve jelen vagyonfelosztási javaslat nem tartalmaz.
A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait
kiegyenlítette.
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Vagyonfelosztási javaslat minta - 18. számú melléklet
a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
„XY” Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
székhely, cégjegyzékszám
Vagyonfelosztási javaslat
10. A tagok (részvényesek, alapító) elfogadják, hogy ha a cég törléséig, a bankszámla
megszüntetéséig banki költség vagy egyéb költség merül fel, az a bankszámlán rendelkezésre
álló összegből kerül levonásra, illetve ha az nem elegendő, maguk bocsátják a cég
rendelkezésére.
keltezés: hely, év, hónap, nap
______________________________
név (lakcím/székhely)
végelszámolói feladatokat ellátó
vezető tisztségviselő
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Egyszerűsített végelszámolás
Vagyon kiadása
q A vagyon kiadására nem kerülhet sor a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát
megelőzően.
q A cég vezető tisztségviselője hajtja végre a vagyonkiadás tárgyában hozott határozatot
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Egyszerűsített végelszámolás
Soron kívüli bevallásokról – EVA, KATA, KIVA
Végelszámolás kezdő napját megelőző napra (mivel „speciális” adóalanyiságuk megszűnik)
• Soron kívüli bevallás benyújtásának határideje: 30 napon belül
ÉVES ADÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
• EVA 43 Bevallás (F,V,D kényszertörlésnél) jelölések, 1843 Tao: eva alanyiság
megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hó utolsó napjáig számítva
valamennyi negyedév tao. előlegének bevallása és megfizetése
Egyéb adók
• 1801 (kifizetői)
Eva és Kata alanyiság megszűnése miatt (végelszámolás alatt) a tao. hatálya alá kerülnek,
emiatt az alábbiakra szükséges figyelemmel lenni:
- Amennyiben a „speciális” adóalanyiság belépéskor az osztalék utáni adót kiváltó adó
valamennyi esedékes részletét nem fizették meg: ezen kötelezettséget a
nyitómérlegben kötelezettségek között kell szerepeltetni).
- A tagok részére történő, az eva, kata adóalanyiság megszűnését követő kifizetésekre
vonatkozóan:
• Az osztalék utáni adót kiváltó adókötelezettség alapjának meghatározásakor „csökkentő
tételként” figyelembe vett tárgyi eszközök, immateriális javak után, amennyiben azok az
eva, kata hatálya alatt nem kerültek kivezetésre (átadásra), adókötelezettség keletkezik, ha
azok juttatására kerül sor.
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EVA, KATA, KIVA alanyok végelszámolása
Speciális adóalanyiság megszűnik a végelszámolás (kényszertörlési eljárás, felszámolás)
Kezdő időpontját megelőző nappal
q Visszatérés a Sztv. és a Tao. hatálya alá
• Eva időszakra 1843 jelű nyomtatvány benyújtása Főlapon:„V” kocka jelölése
- Évközi megszűnésnél (bevételi nyilvántartásnál): megszűnést követő 30. nap
• 1843TAO jelű nyomtatvány benyújtása
- Megszűnés időponttól számított 60 napon belül társasági adóelőleg bevallása
az adóévet követő hatodik hó utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári
negyedévére
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Végelszámolás adózási kérdései
KATA
Számviteli szabályok
q végelszámolási időszak kezdő időpontját megelőző napra: egy tevékenységet lezáró mérleg
•
eszközök a piaci értékükön szerepelnek,
•
a kötelezettségek a ténylegesen fizetendő összegben,
•
a saját tőke pedig a kettő különbözeteként
q záró mérleg alapján: végelszámolási nyitómérleg
Katv. 29.c-ban rögzítésre kerül, hogy az Szt. rendelkezéseit nem alkalmazó kkt, bt. végelszámolása esetén
a cstv. továbbá a ctv. szerinti, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal készítendő záróleltárt és
zárómérleget a Szt. 2/A. c (4) előírásának figyelembevételével készíti el azzal, hogy azt könyvvizsgálóval
nem kell ellenőriztetni.
q

A végelszámolási időszakban: gazdasági események elszámolására a kettős könyvvitel szabályai

Adózási szabályok
q Végelszámolási időszak kezdő napját megelőző fordulónapra – 30 napon belül benyújtandó
bevallások
•
Éves bevallás
18KATA , 18HIP
•
További bevallások
1801 és 1808, esetleg 1865 nyomtatványok
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Végelszámolás adózási kérdései
KATA
q Végelszámolási időszakában
1808, 1801,1865 (esetleg „Ny” ha nincs kötelezettség) art szerinti – szokásos - határidőben
ha a végelszámolás meghaladja a 12 hónapot: üzleti évenként beszámoló és 29
nyomtatvány a tao-ról
q A végelszámolás zárásakor
• Végelszámolást lezáró beszámoló (a végelszámolás záró dátumát követő) 60 napon belül.
• 1871 (végelszámolási időszakra jutó társasági adó kötelezettségéről)
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EVA, KATA, KIVA alanyok végelszámolása
Számviteli kötelezettségek
• 20. c (3) Sztv. hatálya alá tartozó adóalany az adóalanyiság megszűnésének napjával,
mint mérlegfordulónappal köteles - Sztv. szerinti - beszámolót a mérlegfordulónapot követő
ötödik hónap utolsó napjáig elkészíteni, valamint letétbe helyezni. Ez esetben a naptári év
első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő
időszak Sztv. alkalmazásában egy üzleti évnek minősül.
•

Sztv. hatálya alá nem tartozó betéti társaság, közkereseti társaság és egyéni cég
felszámolása, végelszámolása esetén a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló törvény szerinti, a felszámolás, a végelszámolás kezdő időpontját
megelőző nappal készítendő záróleltárt és zárómérleget a számvitelről szóló előírásának
figyelembe vételével készíti el azzal, hogy azt könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni.
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EVA, KATA, KIVA alanyok végelszámolása
q
•
•
•
q

Záró-leltár alapján nyitómérleg készítése
az eszközök a piaci értékükön szerepelnek,
a kötelezettségek a ténylegesen fizetendő összegben,
a saját tőke pedig a kettő különbözeteként kerül meghatározásra.
A nyitómérlegbe kerülő adatok valódiságát könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni

Eva tv 20. c (4) é Sztv 2/A c(4)
q A végelszámolási időszakban felmerülő eseményeket a kettős könyvvitel szabályai szerint
kell rögzíteni
q a végelszámolási időszakra jutó társasági adó kötelezettséget 71-es nyomtatványon kell
bevallani
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Iratmegőrzés

q Vezető tisztségviselő a cég iratanyagát legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától
számított 30 napon belül köteles átadni a kijelölt végelszámoló részére,
q a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról készített iratjegyzékeket szintén a
végelszámoló részére átadja.
Ctv. 98. c
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Végelszámolás feladat
végelszámolás kezdő időpontja 2018. 04.01.
Végelszámolás befejezésének időpontja: 2018. június 15.

Állítsuk össze a fenti adatok alapján a társaság korrigált végelszámolási nyitómérlegét!
Végelszámolási mérleg adatai 2018.03.31.

MFt

Végelszámoló az alábbi korrekciós tételekről
döntött

Ingatlanok

1 000

Egyéb követelések (követelés, PE)

1 200

Aktív időbeli elhatárolás

200

Összes eszköz

2 400

Jegyzett tőke

1 500

Eredménytartalék

200

Adózott eredmény

100

Céltartalék
Kötelezettségek
Összes forrás

0

1. A végelszámoló a hitelezői igénybejelentés
alapján elfogadott 100mFt szállítói
tartozást (anyagbeszerzés)
2. Garanciális megváltásra képzett CT 50 mFt
3. Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása
160 mFt
4. Az ingatlan piaci értéke a vagyonértékelés
alapján 1 500mFt (áfa nélküli összeg), az
ingatlant a végelszámolás kezdő
időpontjától piaci értéken értékelik.
qTao. kulcs 10% (korrigált adóalap azonos az
adózás előtti eredménnyel)

600
2 400
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qOsztalékfizetésről nem döntöttek

Korrigált végelszámolási nyitó mérleg
2018.04.01. MFt
Megnevezés

Korrigált nyitómérleg
2018.04.01.

2018. 03.31.

Korrekciók

1 000

-

1 000

500

500

1 200

-

1 200

200

160

360

Összes eszköz

2 400

660

3 060

Jegyzett tőke

1 500

-

1 500

200

-

200

500

500

+9

109

50

50

+100
+1

701

660

3 060

Ingatlanok
Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
Egyéb eszközök
Aktív időbeli
elhatárolás

Eredménytartalék

Értékelési tartalék
Adózott eredmény

100

Céltartalék
Kötelezettség
Összes forrás

600
2 400
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Korrigált végelszámolás nyitómérleg
Számítások a korrigált végelszámolási nyitómérleg összeállításához

Adózás előtti eredmény = -100 -50 +160= 10
Számított adó= 1 (10*0,1)
Adózott eredmény= 9
Korrekciók a végelszámolási nyitómérlegben – könyvelés a nyitást követően
q Elfogadott hitelezői igénybejelentés
T 51 Anyagjellegű ráfordítás
- K 45 Szállítók

100

q Garanciális megváltásra képzett CT
T 86 Egyéb ráfordítás
- K 42 Céltartalék várható kötelezettségre

50

q Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása
T 39 Aktív időbeli elhatárolások
- K 96 Egyéb bevételek

160

q Ingatlan piaci értékre történő átértékelése
T 1 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - K 41 Értékelési tartalék

500
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Végelszámolás alatti gazdasági események
- feladat folytatása q
•
•
•

Gazdasági események a végelszámolás időszaka alatt
Ingatlan értékesítése: 1.500mFt +Áfa
Felmerült díjak – anyagjellegű szolgáltatások - a végelszámolás alatt: 5 mFt (+27% áfa)
A kapcsolódó adótartozások és a végelszámolás felmerült díjai rendezésre kerültek, az
elhatárolt bevétel összege még nem rendeződött
• Könyvelje el a végelszámolás befejezéséhez kapcsolódó rendező tételeket is!
• Állítsa össze a végelszámolás időszakát lezáró beszámoló eredmény-kimutatását!
Mellékszámítások
Tárgyidőszaki adózás előtti eredmény (nyitó korrekciók nélkül)= +1500 -1000 -5 +50 = +545
Üzleti év adófizetési kötelezettsége = 55,5 (1 + 54.5)

- A szállítók a vagyonfelosztási javaslat szerint vevővel szembeni követelést és pénzt kapnak
Két magánszemély tulajdonos 50-50 %-ban részesedik a saját tőkéből. Az egyik az ingatlanon
kívül pénzt, a másik a maradék pénzösszeget kapja. Az ingatlan átadása áfa köteles
értékesítésnek minősül.
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Végelszámolás alatti gazdasági események
- feladat folytatása Gazdasági események könyvelése
q Ingatlan értékesítése
• Eladási áron
T 3 Követelések
T 3 Követelések

•

1.500
405

- K 1 Tárgyi eszközök

1.000

Könyv szerinti érték kivezetése

T 86 Egyéb ráfordítások

•

- K 96 Egyéb bevételek
- K 467 Fizetendő Áfa

Értékhelyesbítés megszüntetése

T 41 Értékelési tartalék

- K 1 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 500

q Felmerült díjak – anyagjellegű szolgáltatások - a végelszámolás alatt
T 52 Anyagjellegű szolgáltatások
T 466 Előzetes Áfa

- K 45 Szállítók
- K 45 Szállítók

5
1,35

q Rendező tételek
• Céltartalék megszüntetése
T 42 Céltartalék várható kötelezettségre

•

- K 96 Egyéb bevételek

50

Időbeli elhatárolás átvezetése

T 3 Követelések

- K 39 Aktív időbeli elhatárolások
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160

Végelszámolás időszakát lezáró beszámoló
eredménykimutatása 2018. június 15.
Megnevezés

2018. 03.31.

Korrekciók

Belföldi
értékesítés nettó
árbevétele

……

-

-

-

Egyéb bevételek

……

160

1 500
50

1 710

Anyagköltség

…….

100

-

100

Igénybevett
szolgáltatások

……

-

5

5

Egyéb
ráfordítások

……

50

1 000

1 050

Üzemi eredmény

……

10

545

555

Adózás előtti
eredmény

……

10

545

555

Adófizetési
kötelezettség

……

1

Nem értelmezett

55,5

Adózott
eredmény

……

9

Nem értelmezett

499,5
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2018.06.15.

Tárgyidőszak

