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Tisztelt Ügyfelünk!
Bizonyára Ön is hallott arról, hogy a Kft-k jegyzett tőkéjét 2016. március 15-ig kötelező
megemelni 3.000.000-Ft-ra. Ezt a törvényi kötelezettséget már mindenki ismeri, azonban
sokan nem is sejtik, hogy mekkora problémát fog ez jelenteni sok vállalkozás számára.
Amennyiben az Ön vállalkozása veszteségesen működött/működik, úgy feltétlenül
olvassa el hírlevelünk 2. oldalát is!

Miből fizessük be az emeléshez szükséges összeget?
A tulajdonosok befizethetik, úgy hogy például a saját bankszámlájukról átutalják a
vállalkozásuk bankszámlájára azt az összeget, ami szükséges a 3 millió forint eléréséhez.
Vagy dönthetnek úgy is, hogy a cégnek az elmúlt években felhalmozott nyereségéből
(eredménytartalék) emelik meg a jegyzett tőkét.
Lássuk, hogy a fenti esetekben, mire kell ügyelni!

Jegyzett tőke emelés, tulajdonosi befizetésből:
Tulajdonosként, ha úgy dönt, hogy befizeti a különbözetet, akkor azt csak adózott
jövedelemből tegye! Az adóhivatal nyilván tartja a tulajdonosok tőkeemeléseit, és ha nem volt
hozzá elegendő adózott jövedelme (márpedig ők ezt látják!), úgy vagyonosodási vizsgálatot
kezdeményezhetnek.
Jegyzett tőke emelés, eredménytartalékból:
Amennyiben az eredménytartalékból emel, akkor a cég megszűntetésekor adófizetési
kötelezettsége keletkezik.
Előnye ennek a választásnak, hogy 2016. március 15-ig nem kell Önnek, mint tulajdonosnak
adózott jövedelméből befizetnie a tőkeemelést.
Hátránya, hogy a későbbiekben, amikor a cég megszűnik, le kell adóznia az
eredménytartalékból emelt összeget.
Például: Ha 500.000 Ft-al alapította kft.-jét, és most 2.500.000 Ft az eredménytartalékból
emel, akkor megszűnéskor az 500.000-Ft-ot vehet ki a vállalkozásból adómentesen, és a
2.500.000-Ft után meg kell fizetnie az osztalékadót.
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Amiről viszont sokan nem tudnak!!
A veszteségesen működő vállalkozások esetén, ha a saját tőke negatív, nem tudunk eredmény
tartalékból emelni, mert az elmúlt években nem keletkezett nyereség.
Ebben az esetben csak az a választás marad, hogy a tulajdonosok pénzt fizetnek be. De
mennyit kell befizetni!?
A rossz hír, hogy nem elég csak a jegyzett tőke összegét kiegészíteni 3 millió forintra,
hanem annyival szükséges kiegészíteni a saját tőkét (itt szándékosan nem a jegyzett tőke
szót használtuk!), hogy a saját tőke ne csökkenjen a jegyzett tőke 50%-a alá!

Példa, hogy a fent leírtak érthetőbbek legyenek:
Vegye elő az utolsó 2014. évi beszámolóját és nézze meg a mérlegét. Amennyiben az Ön cége
például 2013.12.31-ig 4.800.000 Ft veszteséget halmozott fel, és a 2014-es éve is 200.000 Ft
veszteséggel zárult, akkor Önnek van 2014.12.31-én 5.000.000 Ft vesztesége.
Ha a jegyzett tőkéje 500.000 Ft és 5000.000-Ft a felhalmozott vesztesége, akkor Önnek
6.000.000 Ft tőkeemelést kell végrehajtania, azaz mint tulajdonos ennyit kell befizetnie és
nem csak 2.500.000-Ft-ot!

Sorszám

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

I.

Saját tőke (I.-VII.)

- 4 300 000

- 4 500 000

1 500 000

II.

Jegyzett tőke

500 000

500 000

3 000 000

III.

Tőketartalék

IV.

Eredménytartalék

V.

Lekötött tartalék

-

-

VI.

Értékelési tartalék

-

-

VII.

Mérleg szerinti eredmény

- 4 000 000

-

800 000

Jegyzett tőke emelés

- 4 800 000

-

-

5 000 000
3 500 000

200 000

A fenti táblázatból kitűnik, hogy egyszer meg kell emelnie a jegyzett tőkét 3.000.000-Ft-ra,
valamint pótbefizetést kell végrehajtania (ez látható a lekötött tartalék soron), hogy a saját
tőke, ne csökkentjen a jegyzett tőke 50%-a alá.
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Fontos, hogy veszteséges cég esetén ne a jegyzett tőkét emeljük meg annyival, hogy a saját
tőke pozitív legyen, hanem pótbefizetést hajtsunk végre, mert különben a vállalkozás saját
tőke, jegyzett tőke aránya nem lesz megfelelő!
A jegyzett tőke – saját tőke aránynak nem csak most, a jegyzett tőke emelés kapcsán kell
megfelelni, hanem minden egyes évben a jövőben is, és így volt ez a múltban is.

Javasoljuk, hogy feltétlenül keresse meg könyvelőjét és konzultáljon vele a jegyzett tőke
emelése kapcsán!

Kérdés esetén keresse irodánkat, készséggel állunk rendelkezésére!
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