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Társasági jogot érintő változások a Ptk.-ban
2022 első felében több lépcsőben
is változik a Ptk. társasági jogra
vonatkozó szabályozása. Ezen
változások közül mutatjuk be a
lényegesebbeket.

Kis Gábor

„2022 első felében

több lépcsőben is
változik a Ptk.
társasági jogra
vonatkozó
szabályozása. Ezen
változások közül
mutatjuk be a
lényegesebbeket.”

Változnak
a
pótbefizetésre
vonatkozó
szabályok.
A
pótbefizetés egy lehetséges módja
a saját tőke hiány rendezésének,
mely
módszer
lényegesen
egyszerűbb
és
rugalmasabb,
mintha a tőkehiány rendezése
jegyzett tőke emelésével, vagy
ázsiós tőkeemeléssel valósulna
meg. Jelenleg a pótbefizetés csak a
kft.-k esetében lehetséges, 2022.
január 1-től az nyrt.-k kivételével
azonban már minden társasági
forma
alkalmazhatja
majd.
További egyszerűsítést jelent, hogy
míg jelenleg a pótbefizetés csak
akkor alkalmazható, ha ezt a
lehetőséget a társaság létesítő
okirata tartalmazza, addig a
változás
következtében
az
egyszemélyes kft.-k és zrt.-k
esetében nem lesz szükség az
alapító okiratba foglalásra, az
alkalmazáshoz elegendő lesz az
egyedüli tag, vagy az alapító
határozata.
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Jelenleg egy tagnak csak egy
törzsbetétje lehet, de 2022. január
1-től egy tagnak több törzsbetétje
is lehet. Amennyiben egy tagnak
több törzsbetétje lesz, attól még
továbbra is egy tagnak fog
számítani és egy tagként fog
szavazni. A változás következtében
azonban lehetőség lesz arra, hogy
például egy hitelfelvétel esetén ne
kelljen a teljes egész üzletrészt
zálogjoggal megterhelni, hanem
külön
lehet
bontani
az
üzletrészeket, és elegendő lesz
csak egy részét megterhelni.
Változnak az alapító tőke
rendelkezésre
bocsátásának
szabályai is. A jövőben lehetőség
lesz arra, hogy a társaság
nyilvántartásba
vételéig
nem
teljesített
pénzbeli
vagyoni
hozzájárulásokat
a
későbbi
osztalékok terhére is lehessen
majd teljesíteni. Ez azt jelenti,
hogy amennyiben egy társaság
már a működése első éveiben
nyereséges működésre számít és
osztalékot tervez kivonni, akkor az
osztalék összege is felhasználható
lesz az alapítói tőke biztosításához
szükséges pénzbeli hozzájárulás
teljesítése érdekében.
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Ez azonban azt is jelenti, hogy addig nem
fizethető ki osztalék a tulajdonosnak, amíg az
általa vállalt pénzbeli hozzájárulást teljes
mértékben rendelkezésre nem bocsátotta.
Amennyiben – az osztalékok összegét is
figyelembe véve – két év alatt sem sikerül a
tagnak a teljes pénzbeli hozzájárulását
rendelkezésre bocsátani, akkor a fennmaradó
összeget a második teljes üzleti évről készített
számviteli
törvény
szerinti
beszámoló
elfogadásától számított 3 hónapon belül
rendelkezésre kell bocsátani.
Egyszerűsödik
a
tagi
jogviszony
megszűnésével
kapcsolatos
elszámolás
szabályozása. A jelenlegi szabályozáshoz
hasonlóan a jövőben is megmarad az az
általános kötelezettség, hogy a volt tag vagyoni
hozzájárulásával arányos részt pénzben ki kell
fizetni a tagsági jogviszony megszűnését
követő három hónapon belül. Ugyanakkor az
új szabályozás úgy fogalmaz, hogy a volt taggal
„eltérő megállapodás hiányában a tagsági
jogviszony megszűnésétől számított három
hónapon belül köteles a társaság elszámolni.”
Ennek oka, hogy mivel az elszámolás
tekintetében garanciális jellege az elszámolás
megtörténtének van, elegendő, ha ezt

biztosítja a szabályozás. Az új szabály a tagok
megállapodásának lehetőségét biztosítja az
elszámolás módjának, idejének, a kiadandó
vagyon mértékének meghatározásában.
A fentieken túlmenően a változások érintik a
betéti társaságok működését, módosul az
nyrt.-kre vonatkozó szabályozás és változnak
a
felügyelőbizottságok
működésére
vonatkozó rendelkezések, illetve technikai
módosítások lépnek életbe a társaságok
átalakulásának befejezésével kapcsolatban.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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