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Céget alapítani mindig
öröm. Új vállalkozás be-
indítása újabb lehetséges

bevételi forrásokat jelent. Gaz-
dasági társaságot megszüntetni
azonban már nem mindig ilyen

nagy boldogság.
A tagok által elha-
tározott megszün-

tetés majdnem akkora admi-
nisztrációval és költséggel jár,
mint az alapítás, így érthetô,
hogy sokan akár évekig is „al-
tatják” a használaton kívüli cé-
geiket. Gazdasági esemény nem

történik, a cég fenntartása még-
is költséges. A pénzforgalmi
bankszámlát elvileg nem lehet
bezárni, a könyvelésért tovább-
ra is fizetni kell. A mérlegbeszá-
molót minden évben közzé kell
tenni, az adóbevallásokat akár
„nullásan” is, de be kell nyújta-
ni. Ha idôközben esetlegesen
módosítják a társasági törvényt
(mint ahogyan ez 2006 nyarán is
történt), akkor a kötelezôen elô-
írt módosításokat meg kell ten-
ni: ennek bírósági és ügyvédi
költségei is vannak.

Nyugodjon békében!
HOGYAN SZÜNTETHETÔ MEG EGY CÉG?

A végelszámolás kezdô idô-

pontjában a cég vezetô

tisztségviselôinek – ügyve-

zetô – megbízatása meg-

szûnik (bár a volt ügyveze-

tô köteles még néhány

törvényben elôírt kötele-

zettség teljesítésére). Így az

ô kötelezettsége és felelôs-

sége, hogy a végelszámo-

lás kezdônapját megelôzô

idôszakra vonatkozóan záró

beszámolót és adóbevallá-

sokat készíttessen, illetve

hogy a cég iratanyagát 45

napon belül átadja a vég-
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Mikor?
A gyakorlat azt mutatja, hogy a
vállalkozás megszüntetésére ak-
kor kerül sor, ha ezek a költsé-

gek meghaladják a tu-
lajdonosok
tûréshatárát. A tagok
ebben az esetben álta-
lában két megoldás
közül választhatnak: el-
adják a céget, vagy
formálisan maguk
szüntetik meg. A vá-

lasztást természetesen a cég
anyagi helyzete is befolyásolja.
Ne feledkezzünk el arról, hogy
a cégnek a tulajdonosok által is-
mert valós és a pénzügyi be-
számolóban kimutatott vagyo-
ni helyzete között esetlegesen
jelentôs eltérés mutatkozhat,
amire éppen a megszûnés elha-
tározását követôen derülhet
fény! Annak ellenére ugyanis,
hogy a cég évek óta nem fejt ki
semmilyen tevékenységet, vagy

egyáltalán nincs bevétele, még
a korábbi, nyereséges évekbôl
hordozhat magával le nem adó-
zott, tulajdonosok közti elszá-
molásra nem került tételeket
vagy olyan tárgyi eszközöket,
amelyeknek az amortizálása
még nem történt meg. A meg-
szüntetésrôl való döntést köve-
tôen ezekben a kérdésekben is
szükséges lesz határozni. De
nézzük elôször a megszüntetés
folyamatát!

Hogyan?
Ha a tulajdonosok a jogutód nél-
küli megszûnésrôl kívánnak ha-
tározni, akkor ezt a döntést a

gazdasági társaságokról szóló
törvény (Gt.) szerint minôsített
többséggel kell meghozniuk (kft.
esetében ez a taggyûlés legalább
háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozatát jelentik, bt.
esetében az összes tag egyhan-
gú határozatára van szükség).

A jogutód nélküli megszûnés
nem határozható el abban az
esetben, ha a cég egyébként fi-
zetésképtelen! Ekkor ugyanis
felszámolási eljárást kell lefoly-
tatni. Ha viszont a társaság ab-
ban a szerencsés helyzetben
van, hogy esetleges adósságai-
nak fedezésére megfelelô mo-
bilizálható vagyon áll rendelke-
zésre – vagy nincsenek is
adósságok –, akkor a tagok sza-
badon dönthetnek a végelszá-
molásról.

A jogutód nélküli megszûnést
elrendelô határozatban a tagok
meghatározzák a végelszámo-
lás kezdô idôpontját (ami érte-
lemszerûen nem lehet korábbi,
mint a határozat kelte), és kine-
vezik a végelszámolót. A végel-
számolás megindulását köve-
tôen a cégnevet a „v.a”. toldattal
kell használni.

Mennyi idô?
A tagok akarategysége esetén a
végelszámolás hamar lezárul.
Ha erre mégsem kerül sor, ak-
kor a végelszámoló (lásd a mar-
gót!) évente köteles pénzügyi
beszámolót és adóbevallásokat
készíteni, és a tagok, valamint a
cégbíróság részére jelentést ten-
ni a végelszámolási folyamat ál-
lásáról.

Ha a végelszámolást a kezdô
idôpontjától számított három
éven belül sem sikerül lezárni,
akkor a cég kényszer-végelszá-
molására kerül sor. Itt kell kie-
melni, hogy sajnos ez a
helyzet a tagok és a
végelszámoló leggon-
dosabb eljárása ellené-
re is elôfordulhat. A
törvény ugyanis elôír-
ja, hogy a végelszámo-
lást nem lehet addig le-
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elszámolónak. Ez utóbbi

személy kötelezettsége a

cég alkalmazottait is értesí-

teni a végelszámolási folya-

mat megindulásáról.

Szokásos – fôként kisebb

cégek esetében –, hogy

végelszámolónak a korábbi

ügyvezetôt (bt. esetében üz-

letvezetô beltagokat) jelölik

ki. Végelszámolóvá azonban

bárki más is megválasztha-

tó, aki egyébként az általá-

nos szabályok szerint veze-

tô tisztségviselôvé lehet.

A végelszámoló kijelölése-

kor a tagok arról is kötele-

sek határozni, hogy e fel-

adatok ellátásáért a végel-

számoló milyen díjazásban

fog részesülni, vagy hogy

feladatait esetlegesen in-

gyenesen látja-e el.

Végelszámolóvá akár má-

sik gazdasági társaság is

megválasztható. A piacon

ma már jelen vannak olyan

cégek, amelyek a végelszá-

molás lefolytatását üzlet-

szerû tevékenységként, dí-

jazás ellenében végzik.

Alkalmazásuk akkor cél-

szerû, ha a tagok között je-

lentôs érdekellentétek me-

rülnek – vagy merülhetnek

– fel a megmaradt vagyon

felosztásának dolgában.

A profi végelszámoló cég ki-

nevezése lehet a semleges,

részrehajlástól mentes va-

gyonfelosztási terv biztosí-

téka.

Fontos tudni, hogy a vég-

elszámolói tisztség meg-

emelkedett felelôsséggel jár.

Ezt érdemes észben tarta-

ni, amikor elvállaljuk a tár-

saságunkban a végelszá-

molói feladatokat, még
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zárni, amíg a cég ellen hatósá-
gi vagy bírósági eljárás van fo-
lyamatban. Ez jelenthet hossza-
san elhúzódó polgári pert
(például követelésbehajtást),
vagy akár egy volt munkaválla-
ló által a cég ellen indított mun-

kaügyi pert. Ha sikerül a dol-
gozónak a pert megfelelô ideig
húznia, ez a céget a kényszer-
végelszámolásba sodorhatja,
ami a tagok számára jelentôs

hátrányokat hozhat. A kény-
szer-végelszámolás elrendelése
esetén a végelszámolót elsô-
sorban már a bíróság rendeli ki,
akinek díja a tevékenységet le-
záró beszámoló mérlege szerinti
eszközök könyvszerinti értéké-
nek 1,5%-a, de legalább 100
ezer Ft plusz áfa. De nem is ez
a költség lehet a legterhesebb a
cég számára! Sokkal inkább az,
hogy a kirendelt végelszámoló
nem feltétlenül „baráti” módon
vizsgálja át a cég ügyeit, eljárá-
sa sokkal inkább a felszámolóé-
hoz hasonlatos. A tulajdonosok
tehát minden kontrolljukat el-
veszíthetik a cégük felett, a vég-
elszámolás könnyebben fordul-
hat felszámolásba, és a megma-
radt vagyon felosztása is ve-
szélybe kerülhet.

Tényleg vége?
Ha azonban a három év alatt
minden rendben zajlik, a hite-
lezôket kielégítették, vitás kér-
dés nem maradt, akkor a végel-
számoló elkészíti, és a taggyûlés
elé terjeszti az adóbevallásokat,
a záró pénzügyi beszámolót, va-
lamint a vagyonfelosztási ja-
vaslatot. A taggyûlés ekkor dönt
a végelszámoló díjazásáról, va-
lamint a megszûnés utáni irat-
ôrzés helyérôl és költségérôl is.
Amennyiben maradt felosztha-
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akkor is, ha elôreláthatólag

a folyamat teljesen problé-

mamentesnek látszik. A

végelszámolót ugyanis akár

arra kötelezheti a bíróság,

hogy magánvagyonából

egészítse ki a cég vagyonát,

ha bebizonyosodik, hogy

alapos ok nélkül késlekedett

a felszámolási eljárás kez-

deményezésével (azaz nem

észlelte idôben a fizetés-

képtelenséget, és ezért hi-

telezôk kielégítését hiúsí-

totta meg), vagy ha

bizonyítottan nem tett meg

mindent a hitelezôk veszte-

ségeinek csökkentése ér-

dekében, vagy akár egyes

hitelezôket (például tagi köl-

csönt nyújtó tagokat) má-

sok rovására elônyben ré-

szesített.

Ne feledkezzünk el arról

sem, hogy a Btk.-ban sza-

bályozott csôdbûntett tény-

állása is igen könnyen meg-

valósítható

végelszámolóként akár ak-

kor, ha a végelszámolás át-
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tó vagyon, akkor annak tény-
leges fizikai kiadásáról is ren-
delkezni kell. A vagyontárgyak

kiadása nem történhet meg a
cég törlésére vonatkozó cégbí-
rósági végzés meghozatala elôtt.
Ha a taggyûlés minderrôl ren-
delkezett, akkor kérni kell a cég
törlését a cégjegyzékbôl. Nem
szabad azonban elfeledkezni ar-
ról, hogy a megszûnô cég va-
gyonának felosztása a tagok vo-
natkozásában adófizetési köte-
lezettséggel járhat, ha a felosz-
tásra kerülô érték meghaladja a
tag törzsbetétjét, vagy
ha a megszûnés addig
ki nem vett osztalékfi-
zetést eredményez.

A megszûnést köve-
tôen a tagnak juttatott
vagyont vagy annak
megfelelô értéket érde-
mes még öt évig ren-
delkezésre tartani, hi-
szen elôfordulhat, hogy
a megszûnést követôen
kerül elô olyan hitelezô,
aki a végelszámolási el-
járás során igényét nem tudta
vagy nem akarta érvényesíteni.
A Gt. szerint ugyanis a kft. tag-
jának felelôssége a társaság
megszûnésekor felosztott tár-
sasági vagyonból (például neki
juttatott ingóságok, készpénz) a
tagnak jutó rész erejéig áll fenn
a megszûnt társaságot terhelô
kötelezettségekért. Ha azonban
a cég úgy szûnt meg, hogy a ta-
goknak nem maradt felosztha-

tó vagyon, akkor természetesen
a kft. tagja semmilyen helytál-
lási kötelezettséggel nem tarto-
zik a késôn jövô hitelezôk irá-
nyában.
Bt. gyorsítva?
A végelszámolás részletes sza-
bályait tartalmazó cégtörvény
lehetôséget teremt az egyszerû-
sített végelszámolás lefolytatá-
sára. Ez akkor jöhet számításba,
ha a jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság (kkt., bt.) a
végelszámolást 120 napon belül
képes befejezni. Ha erre elôre-
láthatólag sor kerülhet, akkor
a cég közleményt tesz közzé a
Cégközlönyben a végelszámo-
lás kezdô idôpontjától számított
nyolc napon belül, majd ha le-
telt a hitelezôk jelentkezésére
nyitva álló 40 napos határidô, és
egyéb problémás kérdés nem
merült fel, akkor a cég a végel-
számoló személyét a végelszá-
molás befejeztével és a törlési
kérelemmel egyidejûleg jelenti
be a cégbíróságnak.

Elmondható tehát, hogy a bt.
„bezárása” akár két hónap alatt
is megtörténhet, hiszen a bt. bel-

tagjai (valamint a kkt. összes tag-
ja) a megszûnést követô 5 évig
amúgy is korlátlanul felelnek a
cégjegyzékbôl törölt társaságot
terhelô kötelezettségekért.

A dolog tehát nem tûnik bo-
nyolultnak – de azért remélem,
nem csináltam fölöslegesen ked-
vet jól mûködô cégek bezárásá-
hoz.

A szerzô a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi
Iroda vezetôje. spielmann@spielmann.hu
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fordul felszámolásba, akár

akkor, ha a felszámolásra

pontosan a végelszámoló

hibájából nem kerül sor.

A büntetôjogi felelôsség

megállapítására általában a

felszámoló vagy a hitelezô

feljelentése alapján kerül

sor.

Az üzemszerûen mûködô

végelszámoló azonban a

cég vagyoni helyzetét fel-

méri, követeléseit behajtja,

tartozásait kiegyenlíti, jogait

érvényesíti, kötelezettségeit

teljesíti, vagyoni eszközeit

pedig szükség szerint érté-

kesíti. A végelszámoló ezek-

ben a kérdésekben saját be-

látása szerint, szabadon

dönt, a tagok mindössze

annyit írhatnak elô számá-

ra, hogy a vagyont köteles

legyen nyilvános pályázat

vagy árverés útján értékesí-

teni. Az elôbbiekben emlí-

tett személyes felelôsség

miatt azonban a végelszá-

moló döntéseit a tagok nem

befolyásolhatják. Ha a vég-

elszámolás elôreláthatólag

hosszabb ideig (évekig) tart,

a tagok – kivételes körül-

mények fennállása esetén –

elrendelhetik a cég gazda-

sági tevékenységének foly-

tatását is. Ebben az esetben

a cég folytatja üzletvitelét, a

végelszámoló mint törvé-

nyes képviselô akár új szer-

zôdéseket is köthet, to-

vábbra is az ügymenet

lezárására törekedve. A cég

a végelszámolás ideje alatt

bármikor dönthet a tevé-

kenység továbbfolytatásá-

ról, azaz a jogutód nélküli

megszûnés elhatározása

bármikor visszavonható.
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