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„A 2014. március 15-én
hatályba lépett, a
Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény a korlátolt
felelősségű társaságok
tőkeminimumát 500
ezer forintról 3 millió
forintra emelte fel. Az
átmeneti
rendelkezések
értelmében a korlátolt
felelősségű társaságok
az új kötelező
tőkeminimum
elvárásoknak
legkésőbb 2016.
március 15-ig
kötelesek megfelelni.”

A 2014. március 15-én hatályba lépett,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény a korlátolt felelősségű
társaságok tőkeminimumát 500 ezer
forintról 3 millió forintra emelte fel.
Az átmeneti rendelkezések értelmében a korlátolt felelősségű
társaságok az új kötelező tőkeminimum elvárásoknak legkésőbb 2016.
március 15-ig kötelesek megfelelni.

fordulónappal készült beszámolója
vagy közbenső mérlege alapján kell
igazolni. Amennyiben a Társaság
könyvvizsgálatra kötelezett, abban az
esetben a közbenső mérleget is
könyvvizsgálattal
szükséges
alátámasztania. A törzstőkén felüli
vagyonból történt törzstőkeemelés a
tagok
törzsbetéteit
a
korábbi
törzsbetétek arányában növeli.

A törzstőke felemelésére minden
esetben az alapító okirat vagy
társasági szerződés módosításával
kerülhet sor. Az alapító okiratban
vagy társasági szerződésben kerül
meghatározásra a tőkeemelés öszszegének rendelkezésre bocsátási
módja.

Amennyiben a társaság saját tőkéje
nem nyújt fedezetet a tőkeemelésre,
abban az esetben a tagok kötelesek a
tőkeemeléshez
szükséges
tőkét
rendelkezésre bocsátani, amely lehet
pénzbeli,
vagy
nem
pénzbeli
hozzájárulás (apport).

A jegyzett tőke felemelésére sor
kerülhet a társaság jegyzett tőkén
felüli vagyonából. A társaság - a tagok
legalább
háromnegyedes
szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli
vagyonából akkor emelheti fel, ha a
felemelt törzstőke nem haladja meg a
társaság saját tőkéjét, és a társaság
előző
üzleti
évre
vonatkozó
beszámolójának mérlege vagy a
tárgyévi közbenső mérlege szerint a
társaság rendelkezik olyan törzstőkén
felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke
felemelésének fedezetét a társaság hat
hónapnál nem régebbi fordulónappal

Pénzbeli hozzájárulással történő
tőkeemelés esetén a tagoknak
lehetőségük van arra, hogy a
tőkeemeléssel egy időben ne a teljes
vagyoni hozzájárulást bocsássák a
társaság rendelkezésére. A létesítő
okirat rendelkezhet úgy, hogy a
változásbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli
hozzájárulás szolgáltatására egy évnél
hosszabb határidőt állapít meg. Erre a
rendelkezésre tekintettel a társaság
hitelezőinek védelmére a Ptk. előírja
azt, hogy a tagok a még nem teljesített
pénzbeli vagyoni hozzájá-rulásuk
összegének
erejéig
kötelesek
helytállni a társaság tartozásaiért,
valamint osztalékfizetési korlátozások
is érvényesek.
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Amennyiben a tőkeemelésre nem pénzbeli
hozzájárulással (apport) kerül sor, abban az esetben
az általános szabályoknak megfelelően a taggyűlési
határozatban meg kell határozni az apport értékét.
Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alapító
vagy a tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű
jogot ruházhat át a jogi személyre. Továbbá nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is
szolgáltatható,

ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági
határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes
közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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