Az egyszerűsített végelszámolás
Mikor választható az egyszerűsített végelszámolás a „rendes” végelszámolás helyett?
Akkor, ha:
•
•

a cég könyvvizsgálatra nem kötelezett, és
végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást
befejezi.

Mik az egyszerűsített végelszámolás előnyei?
• Nem szükséges hozzá ügyvéd közreműködése, az előírt teendőket könyvelő is elvégezheti
• Nem kell végelszámolót kijelölni, törvény szerint a végelszámolói feladatokat a vezető
tisztségviselők látják el
• Olcsóbb

Együttműködésünk menete
➔ Miután átnéztük a cég adatait a közhiteles és nyilvános adatbázisokból, felvesszük a
kapcsolatot telefonon és egyeztetjük, pontosítjuk a részleteket. Ha kérdés van, felteheti,
ha nekem lesz kérdésem, én is felteszem.
➔ A telefonos egyeztetés után e-mailben megküldöm az együttműködésünkhöz
elengedhetetlen szerződést és mellékleteit, továbbá elkészítem az elektronikus
meghatalmazást, amelyről értesítés fog érkezni a hatóságtól arra az email címre, amely
az ügyfélkapuhoz van rendelve. A levélben található utasítások alapján kell eljárni és
elfogadni a meghatalmazást. Ennek birtokában tudunk bármit is elkezdeni. Kiállítom a
díjbekérőt a szolgáltatás díjának feléről.
➔ A díjbekérő kiegyenlítése, a meghatalmazás elfogadása és a szerződés + mellékletek aláírása, és
részünkre való visszajuttatása után tudjuk elkezdeni a munkát. A szerződéskötés során
alkalmazható az elektronikus aláírás, ennek mikéntjéről levélben tájékoztatást küldök. Nem
bonyolult és nincs plusz költsége, csak az ügyfélkapura van szükség hozzá.
➔ Az egyszerűsített végelszámolásról szóló döntést a legfőbb szerv hozza meg. A határozatot
jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet az eljárás elején nem szükséges semmilyen hatóság felé
megküldeni. Az ülésen döntenek az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontjáról. A
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végelszámolói feladatokat a törvény szerint a vezető tisztségviselő látja el. A jegyzőkönyvet minden
tagnak alá kell írnia.
➔ Az egyszerűsített végelszámolásról szóló döntést a NAV felé bejelentjük az erre rendszeresített
nyomtatványon elektronikus úton. Amennyiben a volt katás Bt. katás beltagja szeretne egyéni
vállalkozást indítani ezen idő alatt, úgy szeptember 30-ig a bejelentésnek meg kell történnie!
➔ Az egyszerűsített végelszámolás kezdő napjától a vállalkozás a neve után „v.a.”
toldalékot köteles feltüntetni minden iratán. (Pl. Kovács és Társa Szolgáltató Betéti
Társaság „v.a.”)
➔ Az egyszerűsített végelszámolás időszaka alatt a bankszámlát fent kell tartani a cég
törléséig!
➔ Be kell nyújtani a megelőző időszakra a záró bevallásokat, mivel a katás Bt. szeptember 1-től már
a társasági adó hatálya alá tartozik!
➔ El kell készíteni a végelszámolási nyitó mérleget. A katás Bt. szeptember 1-től már a Számviteli
Törvény hatálya alá tartozik!
➔ A végelszámolás ideje alatt a vállalkozás működhet és a bevallási kötelezettségeket is
teljesíteni kell az általános szabályok szerint. Ügyelni kell arra, hogy csak olyan
kötelezettségek keletkezzenek, melyre biztosan meglesz a fedezet a végelszámolás
befejezése előtt, ellenkező esetben könnyen felszámolásba fordulhat az egész.
➔ Folyamatosan küldjük az elkészített és (elektronikusan!) aláírandó dokumentumokat és kérjük be
a szükséges bizonylatokat, nyilatkozatokat stb. Továbbítjuk a bevallásokat, adatszolgáltatásokat a
NAV és más hatóságok felé, könyvelünk.
➔ Amennyiben az adóhatóság ellenőrzést kíván lefolytatni, azt elektronikus úton kell teljesíteni. Ez
esetben a megbízólevélben megjelölt időszakra szóló és bekért dokumentumokat e-mailben kérjük
eljuttatni hozzánk, hogy azt továbbítani tudjuk az előírt módon. Normál esetben ez egyszerűen és
gyorsan lezajlik.
➔ Figyeljük közben, hogy a cégbíróság mikor teszi közzé az egyszerűsített végelszámolás kezdő
időpontját és ettől az időponttól számított 40 napig várni kell. A közzétételtől számított 40 napig
nyújthatók be a társaság ellen a hitelezői igények. A NAV is benyújtja, ha a társaság tartozik felé,
ezért még előtte igyekezzünk rendezni az adófolyószámlát. A határidő azonban nem jár
jogvesztéssel, ami azt jelenti, hogy a követelés az eljárás alatt is bejelenthető, illetve a befejezést és
törlést követően is érvényesíthető a volt tagokkal szemben. Nagyon fontos, hogy a cég
tartozásairól megfelelő tájékoztatást kapjunk, nehogy egy ötezer forintos meg nem fizetett
kamarai hozzájáruláson múljon a végelszámolás befejezése!
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➔ Az egyszerűsített végelszámolás végét a hitelezői igénybejelentésre nyitva álló határidő utolsó
napját követő napra időzítjük, ha a vállalkozás már nem működik. Eddig az időpontig előkészítjük a
záró dokumentumokat (záró beszámoló, taggyűlési határozat, vagyonfelosztási javaslat). A
dokumentumokkal kapcsolatos teendőket a levélben írjuk meg. A végelszámolás befejezésekor
szigorúan a kötelezően előírt iratmintákat kell használni. Ezzel egy időben vagyonfelosztási javaslat
is készül. Az egyszerűsített végelszámolás befejezését szintén jelenteni kell a NAV-hoz. A kötelezően
előírt iratmintákat (taggyűlési jegyzőkönyv, tagok gyűléséről készült jegyzőkönyv, vagyonfelosztási
javaslat) grafikusan is alá kell írni, majd AVDH-val hitelesítve (elektronikus aláírás, ügyfélkapu
használatával) a cégkapu meghatalmazott által kell elektronikus úton a cégbíróság felé továbbítani,
egyidejűleg be kell nyújtani a cég törlésére irányuló kérelmet, a záró beszámolót, a záró
bevallásokat a NAV felé.
➔ A végelszámolás zárását megelőzően kiállítjuk a díjbekérőt a szolgáltatás díjának másik feléről.
Ennek kiegyenlítése után tudjuk a zárást befejezni. A záró beszámolóban kötelezettség nem
szerepelhet, tehát minden kötelezettséget ezt megelőzően kell kiegyenlíteni!
➔ Miután visszaérkeztek hozzánk a dokumentumok és mindent leellenőriztünk, továbbítjuk azokat
a cégbíróság és a NAV felé, mindet egyszerre, ugyanazon a napon.
➔ Azután pedig várunk a cégbíróság értesítésére, hogy törölték a céget. A cégbíróság először fog
küldeni egy eljárást felfüggesztő határozatot, ami normális, ugyanis addig nem törli a céget, amíg a
NAV-tól nem kap visszajelzést, hogy a cég törlésének akadálya nincsen. (Társadalombiztosítási
szempontból minden rendben, nincs köztartozás és nincs semmilyen eljárás folyamatban.)
➔ A cég törlése után lehet megszüntetni a bankszámlát, kiadni a vagyonfelosztási javaslatban
szereplő módon és értékben a cég vagyonát. A vagyonfelosztáshoz megküldjük a dokumentumokat.
➔ A vagyonfelosztás után rögzítjük ennek tényét a könyvviteli nyilvántartásokban és továbbítjuk a
vállalkozás felé.

Az egyszerűsített végelszámolást 150 napon belül be kell fejezni, ellenkező esetben át kell térni a
normál végelszámolásra. Normál végelszámolás során ügyvéd igénybevétele kötelező!
A társaság dönthet úgy, hogy mégis tovább szeretne működni, ez esetben az egyszerűsített
végelszámolást továbbműködéssel fejezi be.

Ajánlatunk 2022. szeptember 30-ig:
https://wisen.hu/2022/09/20/katas-bt-k-akik-tovabb-szeretnenek-vallalkozni

Nagyné Varga Mária
adótanácsadó, mérlegképes könyvelő
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