BIHARI ÁGNES, 2010

A felszámolási

eljárás célja a fizetésképtelen adós jogutód
nélküli megszüntetése, valamint annak során a hitelezők
törvényben meghatározott módon és sorrendben történő
kielégítése.
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A felszámolási eljárás kezdete:
A

felszámolást elrendelő végzés
közzététel a Cégközlönyben
Kezdő időpont: a közzététel napja

jogerőre

emelkedést

követően

Probléma:
Az adós cég „tud” az ellene kezdeményezett felszámolási eljárásról, de
nem figyel a közzétételre
Az adós nem vesz át semmilyen értesítést
Következmény:
Nem jelzi a könyvelőnek, hogy soron kívüli zárlat szükséges!
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A gazdálkodó szervezet vezetője köteles
 A felszámolás kezdő napját megelőző nappal:
o Tevékenységet lezáró beszámolót
o Adóbevallást
 Az eredmény felosztása után:
o Záró beszámolót készíteni
Letétbe helyezési kötelezettség 30 napon belül!
Adós cég vezetőjének nyilatkoznia kell:




A tevékenységet lezáró beszámoló az adós vagyoni helyzetéről
megbízható és valós képet ad
A beszámoló elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen
lényeges változások történtek
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Az adós társaság vezetőjének további kötelezettségei:










A nem selejtezhető iratokról jegyzék készítése
Át kel adni a teljes irattári anyagot (jegyzékkel)
Információt kell adni a folyamatban lévő ügyekről
Nyilatkoznia, hogy minden vagyontárgyat és iratanyagot átadott a
felszámolónak!
Nyilatkozat az esetleges környezeti károkról
Tájékoztatás a vagyoncsökkenéssel járó szerződésekről
Munkavállalók tájékoztatása
Tartásdíjban részesülők tájékoztatása

A gazdálkodó szervezet vezetője bírsággal sújtható, ha átadási és
nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tett eleget,
illetve valótlan adatokat közölt.
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Mit kérjen e felszámoló a gazdálkodó vezetőjétől?





az előbb említett beszámolót és adóbevallást
a mérleget alátámasztó főkönyvi kivonatot
minden főkönyvi kartont kinyomtatva
leltárakat, a mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartásokat (nem
tévesztendő össze a beszámoló részét képező kiegészítő melléklettel)
◦ leltár a befektetett eszközökről (vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök,
befektetett pénzügyi eszközök, ingatlanok esetén tulajdoni lap,
részesedések esetén cégkivonat)
◦ készlet leltár (építőipari cégeknél befejezetlen termelés leltára!)
◦ követelések tételes kimutatása (vevők, egyéb követelések)
◦ pénzeszközök leltára (ügyvezető által aláírt pénztár leltár, bank
igazolása a bankszámlákról és egyenlegekről)
◦ kimutatás a kötelezettségekről (szállítói egyenlegek, adófolyószámlák)
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Adóbevallások:








társasági adóbevallás (71-es nyomtatvány, 1071)
bevallás az éves elszámolású adókról (01-es nyomtatvány, 1001)
járulék bevallás (08-es nyomtatvány, 1008), (a felszámolási eljárás
elrendelésének hónapjában a hónap két időszakra kell bontani, például,
felszámolási eljárás kezdete 08.12., 08.01-08.11 és 08.11-08.31)
áfa bevallás (65-ös nyomtatvány 1065), (a bevallási időszakot ez esetben is
két időszakra kell bontani)
iparűzési adó, önkormányzathoz beadandó bevallások

7

© Bihari Ágnes, 2010

A tevékenységet lezáró beszámoló összeállításkor az alábbiakat kell
figyelembe venni:
1.

A felszámolás kezdő időpontjában a gazdálkodó szervezet valamennyi
tartozása lejárttá válik.


2.

3.

4.

Ebből kifolyólag a pénztartozások után:
o az eredeti lejárati időig szerződéses kamat
o az eredeti lejárati időtől a kiegyenlítésig vagy legfeljebb a felszámolási
zárómérleg elkészítésének időpontjáig késedelmi kamat, késedelmi pótlék,
valamint bírság jellegű követelés érvényesíthető
o ezeket a tételeket a tevékenység záró mérleg készítésekor ki kell mutatni.

A tevékenység záró beszámoló értékhelyesbítést és értékelési tartalékot
nem tartalmazhat
Időbeli elhatárolást nem tartalmazhat (kivéve, a fejlesztésre kapott
támogatás miatti halasztott bevétel)
A tevékenységet záró beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést nem kell
készíteni.
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Számviteli feladatok a felszámolás időszaka alatt

A felszámolás időszaka alatt a gazdálkodó szervezetre a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (továbbiakban Számvtv.) előírásait a hatályos Csődtv.ben és a felszámolás számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletben
előírtak figyelembevételével kell alkalmazni.
A felszámolás számviteli feladatait 225/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet
szabályozza.
Ezek alapján:

a felszámoló jogosult gazdálkodó számlarendjét írásban módosítani

az eredményt érintő tételeket a gazdálkodó az eredményszámlák helyett a
saját tőkén belül kijelölt Felszámolási eredményszámla számolja el, ha nem
végez vállalkozási tevékenységet

amennyiben gazdálkodó a felszámolás kezdő időpontjában és azt követően
folytat vállalkozási tevékenységet, illetve a felszámolási eljárás várhatóan
egyezséggel zárul akkor az eredményszámlák vezetésére vonatkozó
általános szabályokat kell alkalmazni
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Nyitó felszámolási mérleg

A felszámoló a zárómérleg alapján felszámolási nyitó mérleget készít, melyben
az eszköz oldalon a felszámolásba be nem vonható eszközök értékét, és a
forrásoldalon azok ezzel egyező forrását - kötelezettségként - elkülönítetten
kell kimutatni.

A nyitó felszámolási mérleg elkészítése után a könyvviteli nyilvántartásokban
rendezni kell a kötelezettséget és a követelések állományát.
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Kötelezettséget és a követelések állományának rendezése I.



A nyitó felszámolási mérlegben nem szereplő a felszámoló által elfogadott



A nyilvántartásba vételi díjat hitelezőkkel szembeni kötelezettségként és
felszámolási eredményt csökkentő tételként kell állományba venni.
A nyitó felszámolási mérlegben lévő, a felszámoló által elfogadott, de
nyilvántartásba vételi díjat meg nem fizetett hitelező esetében a
nyilvántartásba nem vett kötelezettségeket felszámolási eredményt növelő
tételként kell kivezetni.

és nyilvántartásba vett kötelezettségek állományba vétele





180 napon belül be nem jelentett és így jogvesztetté vált
kötelezettséget felszámolási eredményt növelő tételként kell
kivezetni. (Ezen kötelezettségek kivezetése a közbenső mérleg
készítésekor történik.)

© Bihari Ágnes, 2010

10-09-28

Kötelezettségek és követelések állományának rendezése II.











A tartásdíj, az életjáradék, a kártérítési járadék, nyitó felszámolási
mérlegben nem szereplő összegét,
valamint a környezetvédelmi kártérítés költségeit, a környezetvédelmi
bírság nyitó felszámolási mérlegben nem szereplő összegét, felszámolási
eredményt csökkentő tételként állományba kell venni.
A nyitó felszámolási mérlegben nem szereplő elismert, jogszerű, várhatóan
behajtható követeléseket a felszámolási eredményt növelő tételként kell
állományba venni.
behajthatatlannak minősülő követeléseket felszámolási eredményt
csökkentő tételként ki kell vezetni.
A mérlegben szereplőm eszközöket minősíteni kell, könyvszerinti értékét a
várhatóm piaci értékre kell módosítani.
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Felszámolási eredményt érintő tételek
A meglévő, a nyitó felszámolási mérlegben értékkel nem szerepeltethető
de a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek teljesítésére felhasználható
vagyoni eszközöket, azok piaci értékén felszámolási eredményt növelő
tételként állományba kell venni.
A nyitó felszámolási mérlegben lévő céltartalék állományát a
felszámolási eredményt növelő tételként ki kell vezetni.
A beszámított összeggel a hitelező tartozását és követelését
csökkenteni kell.







Egyezség esetén, az egyezségi megállapodás alapján a felszámolási
eredmény javára el kell számolni az elengedett kötelezettségeket,
ideértve a fejlesztési célra kapott visszatérítendő támogatásoknak a
támogató által elengedett összegét is.
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Közbenső felszámolási mérleg

A felszámolás időszaka egy üzleti évnek minősül, függetlenül annak
időtartamától.
Közbenső felszámolási mérleget lehet készíteni, ha megfelelő mennyiségű
pénzeszköz folyt be és áll rendelkezésre a hitelezők kielégítésére, részbeni
teljesítésére.
A felszámolás kezdetétől évente kötelező közbenső felszámolási mérleget
készíteni, kivéve az egyszerűsített felszámolást.
Tartalékot kell képezni a várható költségekre és vitás hitelezői igényekre.
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A közbenső felszámolási mérleg a felszámoló által meghatározott
mérlegforduló napra vonatkozóan tartalmazza






a vagyoni eszközöket
kötelezettségeket
a saját tőke állományát könyvszerinti értéken
a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást
szöveges jelentést.

Kimutatás a bevételek és költségek alakulásáról
A könyvviteli nyilvántartásokkal egyezően tartalmazza:

a tevékenység folytatásával kapcsolatos bevételeket

tevékenység folytatásával kapcsolatos költségeket, ráfordításokat

értékesített vagyontárgyak bevételét

az értékesített vagyontárgyak könyvszerinti értékét

a felszámolás időszaka alatt behajtott követelések összegét

a már kiegyenlített felszámolási költségeket.
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Felszámolási eljárás befejezése az adós megszűnése nélkül (egyezség)
A felszámoló az egyezségkötés napjával elkészíti a felszámolás befejezésének
időpontjára vonatkozó:








felszámolási zárómérleget
bevételek és költségek alakulását tartalmazó kimutatást
záró adóbevallást
záró jelentést
vagyonfelosztási javaslatot nem kell készíteni
a gazdálkodó szervezet a felszámolás időszak alatt vezetett könyveit lezárja
a felszámoló a zárómérleget köteles a számviteli törvény előírásainak
megfelelően letétbe helyezni és közzétenni az egyezség megkötést követő
30 napon belül.
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Adózás
Iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 35. §-a
értelmében az adó alanya a vállalkozó.
A vállalkozó a Htv. 52. § 26. pontja szerint:
„26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni
vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott
mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből
származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt
áll,
d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll;”
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Társasági adó

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao.) 5.
számú mellékletének 8. pontja alapján a felszámolás kezdő napjától a
felszámolási eljárás alatt állók nem alanyai a társasági adónak.
Amennyiben a felszámolás egyezséggel zárul, úgy a Tao. tv. 16. §-a alapján:
az eljárást befejező vagyonmérlegben szereplő saját tőke és a
tevékenységet lezáró beszámolóban szereplő saját tőke különbözetével a
felszámolást követő adóév bevallásában :



növelnie kell az adózás előtti eredményét, ha a felszámolás időszaka alatt
növekedett a saját tőke,
csökkentenie kell az adózás előtti eredményét, ha a felszámolás időszaka
alatt csökkent a saját tőke,
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Egyéb adók, járulékok

Amennyiben a gazdálkodó a felszámolás időszaka alatt munkavállalókat
foglalkoztat, a kifizetett munkabéreket terhelő járulékot, szakképzési
hozzájárulást be kellett vallani.
A felszámolás időtartama alatt a 01, 08, 65-ös bevallásokat folyamatosan be
kell nyújtani. Ne feledkezzünk meg a környezetvédelmi termékdíjról sem.
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Ellenőrzési határidők



tevékenységet záró bevallás ellenőrzését és az azt megelőző időszakra
vonatkozó ellenőrzést a felszámolás közzétételéről számított 1 éven belül,
egyszerűsített felszámolás esetén 120 napon belül köteles az adóhatóság
befejezni



a felszámolási záró bevallás ellenőrzésre a bevallás kézhezvételétől
számított 60 nap, egyszerűsített felszámolás esetén 45 nap áll az
adóhatóság rendelkezésére



ha az adóhatóság az ellenőrzés során más adózóra kiterjedően kapcsolódó
vizsgálat lefolytatását rendeli el, a kapcsolódó vizsgálat időtartama az
ellenőrzés határidejébe nem számít bele



a határidő számításánál az ellenőrzés kezdő időpontja a megbízólevél
átadásának a napja
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Bihari Ágnes
Compaudit KFT
Kamarai tag könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

bihari.agnes@compaudit.hu
+36 20 978 4360
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