
Pályázat sorszáma: 2016/07 – A könyvelő, mint híd a vállalkozó és a jogszabályok között 

 

Irodánk nem csak a szigorúan vett könyveléssel (adatrögzítés és bevallások készítése) foglalkozik. 

Igyekszünk az ügyfeleinkkel együtt gondolkozni üzleti elképzeléseikről, céljaikról. Fontosnak 

tartjuk, hogy a számviteli és adózási kérdéseken felül a pénzügyi, egyéb kapcsolati szempontokat is 

vegyünk figyelembe egy döntés előkészítéskor. Hiszen vannak döntések, amik lehet, hogy adózási 

szempontból kedvezőek, de pl. pályázat vagy bankhitel szempontjából korlátozó vagy kizáró 

szempont, vagy éppen cégjogi akadályba ütközik. Mindig körültekintő hatásvizsgálattal próbáljuk 

segíteni ügyfeleinket a döntéshozatalban, ahogyan ez az alábbi történetből is kiderül. 

2016-os gazdasági évtől könyvelünk egy fogtechnikai eszközök forgalmazásával foglalkozó céget, 

illetve kettőt (kapcsolt vállalkozások). Az egyik Kft. („B” Kft.) nyert egy korábbi GOP-os 

kombinált pályázaton vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitel felvételi lehetőséget 

is. Ingatlan vásárlást valósított meg, mely ingatlanban az üzleti terve szerint az értékesítéshez 

szükséges hátteret, irodát működtet majd. Az élet persze soha nem ilyen egyszerű, finanszírozási 

okokból másik Kft-ben („A” Kft., ami kapcsolt vállalkozás) folytatta az értékesítési tevékenységet. 

A hitelt felvevő „B” cég folyamatos forrás hiányának köszönhetően évről évre veszteséget termelt 

(és magas kapcsolt hitel- és tagi kölcsön állományt értelemszerűen). A 2015-ös főkönyvi kivonat 

láttán már jeleztük az ügyfélnek, hogy ez nem megfelelő, amely cég húzza a hasznát egy ügyletnek, 

a költségeknek is ott kell megjelenniük. Az ügyfél jelezte, hogy ő már kitalálta a megoldást, 

szeretné, ha összeolvadna a két cég, és megoldódik a probléma. Amikor átvettük a könyvelést, 

készítettünk egy próba vagyonleltárt, szimuláltuk az összeolvadást egy számoló táblában. Gyorsan 

kiderült, hogy ez nem a legjobb megoldás, többek között: 

- a cégbíróság nem is jegyezne be egy ilyen összeolvadást (tartósan fennálló negatív saját tőke 

„B” Kft.-nél) 

- a NAV érdeklődését felkeltené (magas árukészlet az „A” Kft.ben) 

- mindkét cégben bankhitel van, átalakuláshoz egyik banktól hozzájárulás szükséges, másik 

esetében éves monitoringnál a meghosszabbítás kétséges (eredményesebb cég gazdasági 

mutatói a pályázati projekt cég vesztesége rontja) 

Idő közben a „B” Kft.-re vonatkozóan a kedvezményes hitelt közvetítő cég éves monitoring 

tevékenységét elkezdte, és megállapította, hogy a cég hitelképtelen, megoldási javaslatot vár az 

ügyvezetéstől a rendezésre. Az ügyfél megrémült, és kérte segítségünket, mint a monitoring 

kapcsolat tartója. Mint tudjuk, a jogalkotás nem kényeztet el minket, könyvelőket túlzottan, de több 

könyvvizsgálóval és gazdasági jogásszal egyeztetve a megfelelő megoldást a pótbefizetésben láttam 

(különösen úgy, hogy az „A” Kft.-ben tagi kölcsön visszafizetésből a tagok tudták finanszírozni a 

tranzakciót, így pénzügyi terhet nem jelentett nekik. Társasági szerződésmódosítás egyébként is 



aktuális volt, mert a jegyzett tőkéje nem érte el a kötelező minimumot.). Az új Ptk. 3.könyv 

183.szakasz 25.fejezet rendelkezik erről, de ezzel együtt láttam, hogy a társasági szerződésben 

tiltják a pótbefizetést, így a „B” Kft. ügyvédjével is egyeztettem a lehetőségekről. Fontos volt az 

ügyvéddel együtt dolgozni abból a szempontból is, hogy a Szv. tv. szerinti megfogalmazás kerüljön 

a taggyűlési jegyzőkönyvbe, miszerint visszajár a pótbefizetés a tagoknak bizonyos feltételek 

teljesülése mellett, nehogy véglegesen átadott pénzeszköznek minősüljön (illeték kötelezettség 

mentesülés miatt). Illetve figyelembe kellett venni, hogy olyan megoldás kell, amivel a tagok, ha 

jövedelmezővé válik a cég, kivehessék a befektetett pénzüket úgy, hogy azt még egyszer ne kelljen 

leadózni. 

Így ennek eredményeként megmaradt mindkét cég, tisztultak a cégek közötti tranzakciók, helyére 

kerültek a források, a bank tovább finanszírozza a cégeket (a monitoring vizsgálat eredménye 

pozitív), adóterhet nem jelentett az ügyfélnek, és szabályosan működik a cégük. Ehhez 

természetesen arra is szükség lesz a jövőben, hogy a „B” Kft. az üzleti tervének megfelelően 

működjön a jövőben. 

A fent említett esetnél nehezen kimutatható az anyagi előnye a cégeknek. Mégis azért választottam 

ezt a sikersztorit, mert fontosnak tartom mind az ügyfél, mind a könyvelő részéről azt, hogy 

közösen és komplexen gondolkozva, más szakágakat is bekapcsolva olyan megoldás szülessen egy-

egy gazdasági problémára vagy elképzelésre, amely megnyugtató mindenki számára. 


