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Módosul a Kft-k kötelező tőkeemelésének határideje

Kis Gábor

„2016. február 26-án
benyújtották a
Parlament részére a
T/9379 számú
törvényjavaslatot, amely
az új Ptk.
hatálybalépésével
összefüggő átmeneti
rendelkezésekről szóló
törvény módosításával
további egy év
felkészülési időt biztosít
a már korábban
bejegyzett egyesületek és
alapítványok, valamint a
3 millió forintnál
alacsonyabb mértékű
jegyzett tőkével
rendelkező kft-k
számára az új Ptk.
szabályainak való
megfelelésre.”

2016. február 26-án benyújtották a
Parlament részére a T/9379 számú
törvényjavaslatot, amely az új Ptk.
hatálybalépésével
összefüggő
átmeneti rendelkezésekről szóló
törvény módosításával további egy év
felkészülési időt biztosít a már
korábban bejegyzett egyesületek és
alapítványok, valamint a 3 millió
forintnál alacsonyabb mértékű
jegyzett tőkével rendelkező kft-k
számára az új Ptk. szabályainak való
megfelelésre.
A
benyújtott
törvényjavaslatot
időközben el is fogadták, így a
korlátolt
felelősségű
társaságok
legkésőbb 2017. március 15-éig
kötelesek a törzstőkéjüket 3 millió
forintra megemelni. A tőkeemelésről
szóló döntésig ezen Kft-knek a Gt.
rendelkezéseit kell alkalmazniuk,
majd a tőkeemelésről szóló döntéssel
egyidejűleg kell határozniuk az új Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködésről.
Az
előírt
tőkefeltételeknek való meg nem
felelés esetén 2017. március 15-éig van
lehetősége a Kft-nek dönteni
átalakulásáról.
Mindemellett a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve
a bejegyzés alatt álló egyesület és
alapítvány 2017 március 15. napjáig
köteles a létesítő okiratának mind-

2016. március 2.

mindazon
rendelkezését
felülvizsgálni
és
szükség
szerint
módosítani, amelyek nem felelnek
meg a Ptk. szabályainak. Egyesület
esetében nem kell módosítani az
alapszabályt abból az okból, hogy az
tartalmazza az egyesület alapító
tagjainak nevét, és azok lakóhelyét
vagy székhelyét.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

