Tájékoztatás a végelszámolási eljárással kapcsolatos tudnivalókról
Alábbiakban a végelszámolással összefüggő önkormányzati adóztatáshoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat
foglaljuk össze.
A végelszámolási eljárás lefolytatásának szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) VIII. fejezete, az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban: Art.) vonatkozó rendelkezései, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló
72/2006. (IV.3.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rend.), a civil szervezetek végelszámolását az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
Törvény (továbbiakban: Civil tv.) szabályozza.
A végelszámolás kezdő időpontja a cég legfőbb szerve által a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező
határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint az arról szóló határozat kelte. Ettől az időponttól
kezdődően megszűnik a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása és a cég vezető tisztségviselője, egyben
képviselője a végelszámoló lesz.
I. A cég korábbi vezető tisztségviselője – kiemelten - az alábbi feladatok elvégzéséért felelős:
A Ctv. 98. § (3) bekezdése a) pontja alapján a végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a
végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét
lezáró beszámolót készít.
Az önkormányzati adóhatóság felé a végelszámolás kezdő időpontját követő 15 napon belül az
„EGER15VBEJ” elnevezésű nyomtatványon változás bejelentési kötelezettségének az Art. 23. § (1)-(2)
bekezdése alapján eleget tesz.
Elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak
és ezeket az okiratokat, valamint a cég iratanyagát a végelszámolónak legkésőbb a végelszámolás kezdő
időpontjától számított harmincadik napon átadja.
Az Art. 33. § (6) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatósághoz benyújtja az iparűzési tevékenységet
lezáró adóbevallást („EGER 1587” Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység
esetén). A tevékenység lezárása a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal történik. A bevallás
beadásának, az adó megfizetésének határideje a végelszámolás kezdő időpontját követő 30. nap.
A tevékenységet lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a tevékenységet lezáró azon időszakokra
vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a tevékenységet lezáró
bevallás benyújtásakor még nem járt le.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Ctv. 98. § (5) bekezdése szerint, a cég korábbi vezető tisztségviselője a fenti
feladatok, illetve határidők elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a polgári jog
általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A korábbi vezető tisztségviselő mulasztása esetén
a végelszámoló vagy a cég hitelezője kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében a korábbi
vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújtja.
Az Art. 14. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság is mulasztási bírsággal sújthatja a cég
korábbi vezető tisztségviselőjét, amennyiben a végelszámolás megindításával kapcsolatos adókötelezettségek
teljesítését (pl. a tevékenységet lezáró bevallás benyújtását) elmulasztja.
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II. A végelszámolás kezdő időpontjától a végelszámoló gyakorolja az adózót megillető jogokat és ő teljesíti
az adózót terhelő adókötelezettségeket is, az Art. 14. § (4) bekezdése alapján.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ugyanezen jogszabályhely rendelkezése szerint a végelszámoló által
elkövetett jogsértés miatt a mulasztási bírságot a végelszámolóval szemben kell megállapítani, azzal, hogy akkor
mentesül a mulasztási bírság alól, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza.
A végelszámoló az alábbi feladatok elvégzéséért felelős:
Az Art. 33. § (6) bekezdése alapján a tevékenységet lezáró adóbevallás és a végelszámolást lezáró
adóbevallás közötti időszakról törvény eltérő rendelkezése hiányában az Art. általános rendelkezései szerint
kell az iparűzési adóbevallási és adófizetési kötelezettséget teljesíteni (EGER1587. sz. bevallás).
A Ctv. 104. § (3) bekezdése szerint, ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a
végelszámoló a számvitel szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Számv.tv.) meghatározott üzleti
évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást.
A Számv.tv. 11. § (10) bekezdése szerint üzleti év a végelszámolás esetén az előző üzleti év
mérlegfordulónapját követő naptól a végelszámolás kezdő időpontját megelőző napig - mint
mérlegfordulónapig - terjedő időszak. Ugyanezen jogszabályhely (12) bekezdése szerint a végelszámolás
időszaka általában egy üzleti év. Amennyiben a végelszámolás 12 naptári hónap alatt nem fejeződik be, a
végelszámolás időszaka alatt az üzleti év(ek) időtartama 12 hónap, míg az utolsó üzleti év 12 naptári
hónapnál rövidebb is lehet.
Példaként: a végelszámolás kezdő időpontja 2015. 03. 15. Az adózó képviselője, ügyvezetője a tevékenységet
lezáró bevallást (EGER1587 sz. bevallás) 2015. 01. 01-től 2015. 03. 14. nappal bezárólag nyújtja be, amelynek
határideje 2015. 03. 15-től számított 30 nap.
Ha a végelszámolás több, mint egy évig tart, az első üzleti évről a végelszámoló a bevallást (EGER1587 sz.
bevallás) 2015. 03. 15- től kezdődően 2016. 03. 14. nappal bezárólag nyújtja be, amelynek időpontját az Art. 6.
számú melléklete 3. a) pontja határozza meg: a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó, jelen esetben a
végelszámoló az adóbevallását az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig nyújtja be és teljesíti
befizetési kötelezettségét.
A Ctv. 105. § (1) bekezdése szerint a végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb
három éven belül be kell fejezni.
A Ctv. 111. § (1) bekezdése szerint a végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és a legfőbb szerv
elé terjeszti jóváhagyásra, egyebek között, a helyi iparűzési adóbevallást.
Art 33. § (6) bekezdése alapján a záró helyi iparűzési adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló
letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben (a Korm. rend. 7. § (6) bekezdése alapján a
gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló
mérlegfordulónapját követő 60 napon belül) kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani és
egyidejűleg a fizetési kötelezettséget teljesíteni. Ez a szabály vonatkozik a cégbejegyzésre nem kötelezett, de
a végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózókra is.
A bevallások beadása akkor is kötelező, ha a társaság a végelszámolás időszakában vállalkozási
tevékenységet nem folytat, fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor a Ctv. 111. § (1) bekezdés c) pontja alapján vagyonfelosztási
javaslatot is köteles készíteni, amelynek keretében, az Art. 33. § (6) bekezdése alapján, a társaság
tulajdonában lévő, helyi adófizetési kötelezettség alá eső vagyontárgyak (építmények, telkek, gépjárművek)
sorsáról is rendelkezni kell.
Példaként: a jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatban foglaltak szerint a társaság tulajdonában lévő
építményről az „EGER1531” számú Építményadó bevallás (Főlap és „A” és/vagy „B” jelű betétlap)
nyomtatványon az adókötelezettség megszűnését és ugyanezen nyomtatványtípuson az új tulajdonos részéről
az adókötelezettség keletkezését is be kell jelenteni.
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A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladónak 8 napon belül, a vevőnek 15 napon belül kell
bejelenteni a Kormányhivatalhoz tartozó Egri Járási Hivatal Okmányirodájában.
Az önkormányzati adóhatóság a közúti közlekedési nyilvántartási szerv adatszolgáltatása alapján fogja a
gépjárműadót kivetni, illetve az adóztatást megszüntetni.
III. A Ctv. 114. § (1) bekezdése alapján a közkereseti társaság, a betéti társaság és egyéni cég végelszámolásának
cégbejegyzése egyszerűsített módon történhet, ha a cég a végelszámolása kezdő időpontjától számított
százötven napon belül a végelszámolást befejezi.
Ez esetben is alkalmazandók a II. pontban leírtak:
A végelszámolónak a végelszámolást lezáró helyi iparűzési adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló
letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben (a Korm. rend. 7. § (6) bekezdése alapján a
gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló
mérlegfordulónapját követő 60 napon belül) kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani és egyidejűleg
a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
A végelszámolónak gondoskodni kell a társaság tulajdonában lévő, helyi adófizetési kötelezettség alá eső
vagyontárgyak (építmények, telkek, gépjárművek) sorsáról is.
IV. Bevallások ellenőrzése és egyéb eljárási kérdések
Az Art. 92. § (7) bekezdése szerint végelszámolás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallás, a végelszámolást
lezáró adóbevallások és a köztes időszakról benyújtott bevallás(ok) utólagos ellenőrzését, valamint a
tevékenységet lezáró adóbevallást megelőző időszak utólagos ellenőrzését a végelszámolást lezáró adóbevallások
kézhezvételétől számított 60 napon belül, egyszerűsített végelszámolás esetén 45 napon belül kell befejezni.
Az önkormányzati adóhatóság a tevékenység lezáró ellenőrzést és az elévülési időszakon belüli bevallások
utólagos ellenőrzését a végelszámolási eljárást lezáró adóbevallás kézhez vételét megelőzően is lefolytathatja.
Az Art. 128/A. § (1-4) bekezdései szerint a végelszámolás esetén a fenti bevallások ellenőrzési megállapításait
tartalmazó jegyzőkönyvvel szemben észrevételnek nincs helye. A jegyzőkönyv/jegyzőkönyvek alapján kiadandó
határozat meghozatalára nyitva álló határidő 30 nap. A határozattal szemben a határozat közlésétől számított 8
napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezés felterjesztésére nyitva álló határidő 5 nap. A
fellebbezés elbírálására nyitva álló határidő 15 nap.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a folyószámláján túlfizetéssel rendelkezik és/vagy visszaigényelhető adója
van, azt a cég törlése előtt, az „EGER15TULF” Kiutalási kérelem folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez
nyomtatványon igényelheti vissza a cég bankszámlájára.
A cég a törlését követően visszaigénylésre már nem jogosult, tekintettel arra, hogy a törlés napjával
jogalanyisága megszűnik, így a későbbiekben jognyilatkozatot már a végelszámoló sem tehet.
A cég törlését követően az önkormányzati adóhatóság kizárólag annak a személynek a kiutalási kérelmét teljesíti,
aki a legfőbb szerv által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat1 benyújtával igazolja, hogy a kiutaláshoz való jogot a
társaságtól megszerezte.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adózó (végelszámoló) az Art. 172. § (1) bekezdése alapján 500 000 forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az ugyanezen jogszabályhely a) pont szerinti változásbejelentési, c) pont
szerinti bevallási kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti.
Az önkormányzati adóhatóság az Art. 172.§ (7) bekezdése alapján a változásbejelentési, bevallási kötelezettség
elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adózót - határidő tűzésével - teljesítésre
hívja fel. Ha az adózó végelszámolás alatt áll és a mulasztási bírság megállapításakor már nincsen lehetősége a
teljesítésre, a hiánypótlási felhívást az adóhatóság mellőzi.

Ctv. 111. § (3) bekezdése: A legfőbb szerv az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben dönthet a jogok
engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról is.
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Felhívjuk T. Adózóink figyelmét arra, hogy 2014. január 1-től a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) 52.§ 26. pontjában nevesített vállalkozások2 a helyi adókkal és más önkormányzat
költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos adókötelezettségeiket, valamint a helyi iparűzési
adó meghatározott részének felhasználásra vonatkozó rendelkező nyilatkozatot kizárólag elektronikus úton
nyújthatják be, az önkormányzat honlapján (www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek illetve az
ado.eger.hu)3 közzétett nyomtatványokon.
Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján az „Elektronikusan intézhető ügyek”
menüpont alatt tájékozódhat, ahol megtalálják nyomtatványainkat is.
V. Civil szervezetek végelszámolása
A civil szervezet végelszámolására a Ctv. rendelkezéseit a Civil Tv.-ben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.
Kérjük, hogy a végelszámolási eljárás során a fentiek figyelembe vételével szíveskedjen az önkormányzati
adóhatósággal együttműködni.
Önkormányzati adóhatóságunk tájékoztatja, hogy a központi és helyi jogszabályokról, bevallási
nyomtatványainkról, kérelem űrlapjainkról, tájékoztatóinkról, valamint egyéb más információinkról a
www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek illetve az ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhat.
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Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adó Iroda Vezetője
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Kedd:
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Szerda:
09.00-17.00;
Csütörtök:
09.00-16.00.
3300 Eger, Dobó István tér 2.

Levelezési cím:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger,
Dobó István tér 2.
Általános telefonszám: +36 (36)523-700
Honlap:
ado.eger.hu , vagy www.eger.hu „Adóügyek intézése”
E-mail:
ado@ph.eger.hu
Köszönjük szíves együttműködésüket.
Eger, 2015. január 2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

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) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.
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Az internetes keresőbe kell ezt beírni.
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