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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

„Dank” des rasch wechselnden gesetzlichen
Umfelds und des wachsenden Informations-
flusses in der Geschäftswelt wird es immer
schwieriger, sich in den aktuellen Gesetzän-
derungen zurechtzufinden. Wir bemühen uns
daher auch in der vorliegenden Ausgabe, un-
seren Lesern mit einer Auswahl kurzer Artikel
zu helfen. In der Rubrik Genauer betrachtet

bringen wir Informationen zu den heutzutage
leider zahlreichen freiwilligen Liquidationen
und den dabei auftretenden Schwierigkeiten.
Diese Informationen können dabei helfen,
solche Verfahren ohne Probleme abzuschließen.

Gelder, die in „Steuerparadiesen“ geparkt sind,
verursachen allen Ländern großes Kopfzer-
brechen, da sie dadurch auf diese Summen
verzichten müssen. Im Beitrag Gut zu wissen

stellen wir im Detail die bisher veröffentlichten
Regelungen für die sog. Stabilitätssparkonten
vor, die eine Repatriierung solcher Gelder
fördern sollen.

Im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung
und der heutigen „grünen“ Denkweise ist es
unumgänglich, unseren Materialverbrauch zu
minimieren. Dazu gehört auch die Vorrangig-
keit der Aufbewahrung von Dokumenten in
dematerialisierter Form. In der Rubrik Noch

etwas beschäftigen wir uns mit den Vor-
schriften der elektronischen Archivierung.

Innergemeinschaftliche Lieferungen müssen
ausreichend belegt werden! – suggerieren
aktuelle Gerichtsurteile. Wir zeigen Ihnen in
dem Beitrag Auf der Steuerbrücke, wie für diese
Lieferungen ein Nachweis erbracht werden
kann, der auch vor Gericht unangefochten
bleibt.

Wir sind zuversichtlich, dass auch die vor-
liegende Ausgabe der Steuerbrücke für Sie von
Nutzen sein wird. Sie können sich mit Ihren
Auslegungsfragen wie immer vertrauensvoll
an unsere Mitarbeiter wenden, deren Kontakt-
angaben Sie auf der letzten Seite der Publi-
kation finden können.

Mit freundlichen Grüßen,

Zoltán Lambert
Geschäftsführer

Előszó

Kedves Olvasóink!

„Hála” a gyorsan változó jogszabályi környe-
zetnek és az üzleti szférában tapasztalható
növekvő információáramlásnak, egyre nehe-
zebb kiigazodni az aktuális módosítások
rengetegén, ezért lapunk jelenlegi számában
is próbálunk ebben Olvasóink segítségére
lenni rövid szemelvényekkel. Körbejártuk

rovatunkban a manapság sajnos nagy szám-
ban előforduló végelszámolási eljárásokhoz
kívánunk segítséget nyújtani, felfedve annak
nehézségeit annak érdekében, hogy azok
problémamentesen fejeződhessenek be.

Minden ország számára komoly fejtörést
okoznak az „adóparadicsomokban” parkoló
pénzösszegek, amelyekről az adott államok-
nak le kell mondaniuk. Jó tudni rovatunkban
részletesebben ismertetjük ezen összegek
hazautalását elősegítő Stabilitás Megtakarí-
tási Számlák működésének eddig publikált
szabályait.

A fenntartható fejlődés és napjaink „zöld”
gondolkodása mellett elengedhetetlen, hogy
minimalizáljuk az anyagfelhasználásunkat,
ezért előtérbe kerülnek a dematerializált
dokumentum-megőrzési formák. Valami más

rovatunkban az elektronikus archiválással
kapcsolatos szabályokat ismertetjük.

A Közösségen belüli értékesítést megfelelően
bizonyítani kell! – sugallják az aktuális bírósá-
gi döntések. Adóhídon rovatunkban bemu-
tatjuk Olvasóinknak, hogy miképpen is lehet-
séges az értékesítést bíróság előtt is védhető
módon bizonyítani.

Reméljük, hogy az Adóhíd jelenlegi száma is
Olvasóink segítségére lesz. Értelmezési kérdé-
seikkel továbbra is forduljanak bizalommal
munkatársainkhoz a kiadványunk utolsó
oldalán található elérhetőségeken.

Tisztelettel:

Lambert Zoltán
ügyvezető
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NACHWEIS FÜR DIE STEUERFREIHEIT VON INNERGEMEINSCHAFT-
LICHEN LIEFERUNGEN           

In jüngster Zeit wurden in umsatzsteuerlichen Angelegenheiten
mehrere Gerichtsurteile getroffen, in denen die Steuerfreiheit
von innergemeinschaftlichen Lieferungen verweigert wurde. 

Im vorliegenden Artikel analysieren wir die mit diesen
Lieferungen verbundene Nachweispflicht im Zusammenhang
mit einem neueren Urteil. 

In den vom Kuriengericht geprüften Rechtssachen 35.316/2012 und
35.306/2012 wiesen die Kläger in ihren Umsatzsteuererklärungen
steuerfreie, zum Vorsteuerabzug berechtigte Lieferungen von Ungarn
in einen anderen EU-Staat aus. Im Zuge der Prüfung wurde entschie-
den, dass die Kläger die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen
Lieferungen nicht mit der von ihnen erwarteten Umsicht untermauert
hätten. In beiden Fällen wurden zu Lasten des Klägers ein Steuerfehl-
betrag, eine Strafe sowie Verzugszinsen aufgerechnet.

Das Gesetz CXXVII von 2007 über die allgemeine Umsatzsteuer verfügt
in § 89 Absatz (1): „Von der Steuer befreit sind (…) die im Inland als
Sendung aufgegebenen oder aus dem Inland beförderten Leistungen
von Gegenständen, die nachweislich ins Ausland, aber ins Gebiet der
Gemeinschaft erfolgen (…) und zwar an solche andere Steuer-
pflichtige, die in dieser Eigenschaft nicht im Inland, sondern in einem
anderen Mitgliedsstaat der Gemeinschaft vorgehen…”

Des Weiteren besagt das Gesetz XCII von 2003 über die Steuerordnung
in § 99 Absatz (2), dass der Steuerpflichtige, dem eine Steuerfreiheit
oder Steuerbegünstigung zusteht, dies durch Urkunden oder auf
andere angemessene Art nachweisen muss. 

Die Steuerbehörde ließ diesen Nachweis im Zuge von Revisionen durch
die Prüfung der Mitglieder der Beschaffungs-, Vermittlungs- und
Vertriebskette sowie durch das Einholen von Erklärungen erbringen,
und kam zu der Feststellung, dass die Kläger nicht über Urkunden mit
ausreichender Beweiskraft verfügten und auch nicht realistisch ihr
Möglichstes getan hätten, um eine Steuerhinterziehung zu vermeiden. 

In den konkreten Fällen besteht laut Argumentation des Finanzamts
und des Gerichts das Verabsäumen  der Kläger darin, dass sie als
Nachweis für die Steuerfreiheit der Transaktionen nur über einen CMR-
Frachtbrief verfügten. Dieses Dokument allein genügt nicht als Nach-
weis für die Steuerfreiheit, auch wenn es richtig ausgefüllt wurde (z.B.
die Parität EXW enthält). 

Das Kuriengericht urteilte nach der Prüfung früherer ähnlicher
Entscheidungen des Europäischen Gerichts (C-409/04, C-273/11), dass
der Beschluss der erstinstanzlichen Steuerbehörde auch dem EU-Recht
nicht widerspricht. Aufgrund der EU-Mehrwertsteuerregeln gibt es
ausschließlich dann eine innergemeinschaftliche Lieferung, für die
auch Steuerfreiheit gilt, wenn das dem Eigentümer der Ware zustehende
Verfügungsrecht auf den Kunden übergeht und der Lieferant bestätigt,
dass die Gegenstände in einen anderen Mitgliedsstaat versendet oder
geliefert wurden und die Gegenstände im Zuge der Versendung oder
Lieferung das Staatsgebiet des Verkaufsortes verlassen haben.
Dementsprechend wird die Steuerfreiheit durch eine Fracht grundsätz-
lich nur dann begründet, wenn die oben erwähnten Bedingungen
zutreffen.

Es lohnt sich daher für die Steuerpflichtigen, weitere Maßnahmen in
ihre Prozesse (z.B. Einholen von Kundenbestätigungen) einzubauen, die
den Unternehmen aber auch zusätzliche Administrationslasten bringen.

KÖZÖSSÉGEN BELÜLI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGÉNEK
BIZONYÍTÁSA          

Több elmarasztaló bírósági ítélet is született már a közelmúltban
olyan általános forgalmi adót érintő ügyekben, amelyben meg-
tagadták a Közösségen belüli értékesítések adómentességét. 

A következőkben az ilyen termékértékesítésekhez kapcsolódó
bizonyítási kötelezettséget boncolgatjuk egy frissebb ítélettel
összefüggésben.

A Kúria által vizsgált ügyekben (35.316/2012. és 35.306/2012.) a
felperesek Magyarországról a Közösség más tagállamába történő
adólevonási joggal járó adómentes értékesítést szerepeltettek áfa-
bevallásaikban. A vizsgálat során az a döntés született, hogy a felpere-
sek nem igazolták a tőlük elvárható körültekintéssel a Közösségi
értékesítéseik adómentességét. Mindkét ügyben a felperes terhére
adóhiánynak minősülő adókülönbözet, adóbírság, valamint késedel-
mi pótlék került felszámításra.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 89. § (1)
bekezdése az alábbi módon rendelkezik: „Mentes az adó alól (…) a
belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék
értékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére (…)
egy olyan másik adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében nem
belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el…”

Továbbá, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 99. § (2)
bekezdése kimondja, hogy ha az adózót adómentesség vagy adóked-
vezmény illeti meg, akkor azt okirattal illetve más egyéb, megfelelő
módon köteles bizonyítani.

Az adóhatóság az ellenőrzések során a bizonyítást maga folytatta le a
beszerzői, közvetítői és értékesítési lánc tagjainak vizsgálatával és nyi-
latkozatok begyűjtésével, ez vezetett ahhoz a megállapításhoz, hogy a
felperesek nem rendelkeztek megfelelő bizonyító erejű okmányokkal,
és nem tettek meg minden tőlük telhető ésszerű intézkedést az adóki-
játszás elkerülése érdekében. 

Az említett esetekben a felperesek mulasztása az adóhatósági és
bírósági érvelés alapján az volt, hogy a tranzakciókkal járó adó-
mentesség alátámasztásához pusztán csak CMR fuvarlevél állt rendel-
kezésükre. Csupán ez a dokumentum azonban – még ha megfelelő for-
mában került is kitöltésre (pl: szerepel rajta a hivatkozás az EXW pari-
tásra) – az adómentesség bizonyításához önmagában nem elegendő.

A Kúria ítélete szerint az elsőfokú adóhatóság döntése a Közösségi jog-
gal sem áll ellentétben, vizsgálva az EU Bíróság korábbi, hasonló
témában hozott döntéseit (C-409/04, C-273/11). Az uniós áfa szabá-
lyok alapján kizárólag akkor történik Közösségen belüli termékbe-
szerzés, és vonatkozik adómentesség a Közösségen belüli termék-
értékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési
jog átszáll a vevőre, és az értékesítő igazolja, hogy e terméket feladták
vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e feladás vagy
szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti
tagállam területét. Ennek megfelelően egy fuvarozás alapvetően nem
létesíthet adómentességet, mindehhez szükség van a fenti feltételek
teljesülésére is.

A fentiek alapján az adózóknak további intézkedéseket is érdemes
lehet beépíteniük a folyamataikba (pl. vevői nyilatkozatok be-
gyűjtése), mely további adminisztrációs terheket róhat majd a vállal-
kozásokra.

ADÓHÍDON | AUF DER STEUERBRÜCKE
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STOLPERSTEINE BEI DER FREIWILLIGEN LIQUIDATION

Von einer freiwilligen Liquidation spricht man, wenn der Eigentümer
aufgrund seiner eigenen Entscheidung die Gesellschaft ohne Rechts-
nachfolger auflösen möchte. Die freiwillige Liquidation kann dann
abgeschlossen werden, wenn gegen die Firma keine behördlichen oder
gerichtlichen Prozesse laufen und der Liquidator Verfügungen über den
Ausgleich der gegenüber den Gläubigern offenen Verbindlichkeiten
getroffen hat. Im Vergleich zum Konkurs ist die freiwillige Liquidation
ein weniger problematisches Verfahren zur Beendigung der Firma,
trotzdem enthält auch sie Stolpersteine, deren typische Fälle wir Ihnen
im vorliegenden Beitrag vorstellen möchten.

Ansprüche der Gläubiger

Die Firmengläubiger können ihre Forderungen innerhalb von 40 Tagen ab der
Bekanntgabe der Einleitung der Liquidation dem Liquidator melden. Da im
Zuge der Liquidation sowohl die gemeldeten als auch nicht gemeldete, jedoch
in den Büchern ausgewiesene Gläubigeransprüche befriedigt werden müssen,
hat der Liquidator die gemeldeten ebenso wie die nicht gemeldeten Gläubig-
erforderungen in sein Verzeichnis aufzunehmen. Der Liquidator muss dieses
Verzeichnis innerhalb von 15 Tagen nach Ablauf der für die Meldung der
Gläubigeransprüche gesetzten Frist beim Firmengericht einreichen, wobei die
anerkannten und die umstrittenen Posten getrennt anzugeben sind. Gemäß
dem Gesetz über die Firmenpublizität, das handelsgerichtliche Verfahren und
die Liquidation ist die verabsäumte oder verspätete Meldung einer Forderung
nicht mit Rechtsverlust verbunden. Die Verbindlichkeiten bestehen auch weiter-
hin, können aber nach der Abnahme der Schlussbilanz und des Vermögensauf-
teilungsvorschlags nur mehr bei den Gesellschaftern eingefordert werden. 

Diese Vorschriften beziehen sich auch noch auf die nicht gemeldeten, nicht fak-
turierten, aber aufgrund vertragsgemäßer Erfüllung zustehenden Verbindlich-
keiten, also auch auf die in den passiven Rechnungsabgrenzungen und den
Rückstellungen ausgewiesenen Verbindlichkeiten. Auch diese dürfen nicht
ausgebucht werden, bevor nicht mit der anderen Partei darüber Abstimmun-
gen geführt wurden und die andere Partei auf ihre Forderung verzichtet hat.
Wir empfehlen daher, mit den betroffenen Gläubigern Abstimmungen über das
Vorhandensein, die Höhe, die Rechnungsstellung und die finanzielle Bereini-
gung der (sowohl fakturierten als auch nicht fakturierten) Verbindlichkeiten zu
führen. In der Praxis wird oft gefragt, ob eine ausgewiesene Verbindlichkeit
ausgebucht werden darf, wenn der Gläubiger in seiner Saldenbestätigung den
Betrag „0“ angibt. Wir sind aber der Auffassung, dass eine Saldenbestätigung
über den Wert „0“ weder während einer Liquidation noch im normalen
Geschäftsverlauf eine Rechtsgrundlage dafür liefert, dass eine ausgewiesene
Verbindlichkeit ausgebucht werden kann.

Für die umstrittenen Verbindlichkeiten muss der Liquidator im Sinne der Regie-
rungsverordnung über die Aufgaben der Rechnungslegung in der Liquidations-
eröffnungsbilanz eine gebundene Rücklage gegen die Gewinnrücklage bilden.

Zu diesem Thema möchten wir noch hervorheben, dass der Liquidator eine
beträchtliche Verantwortung übernimmt, was das Vorhandensein, die Richtig-
keit des Inhalts und die rechtzeitige Anmeldung des Verzeichnisses der Gläu-
bigeransprüche anbelangt.

Korrigierte Liquidationseröffnungsbilanz

Der Liquidator stellt zum Stichtag des Beginns der freiwilligen Liquidation aus
den Angaben der Bilanz des zum Abschluss der Tätigkeit der Gesellschaft
gemäß Rechnungslegungsgesetz erstellten Jahresabschlusses eine Liquida-
tionseröffnungsbilanz auf, die er nach Ablauf der für die Meldung der
Gläubigerforderungen gesetzten Frist – spätestens nach 75 Tagen – aufgrund
des Verzeichnisses der Gläubigerforderungen notwendigenfalls korrigiert. Die
korrigierte Liquidationseröffnungsbilanz muss von den Gesellschaftern
abgenommen werden. Unter anderen kann der Liquidator bei der Aufstellung
der Eröffnungsbilanz die folgenden Korrekturen vornehmen:
» Aufnahme der noch nicht erfassten Forderungen und Verbindlichkeiten in 

die Bilanz,

A VÉGELSZÁMOLÁS BUKTATÓI

Végelszámolásra akkor kerül sor, amikor a tulajdonos saját dön-
tése alapján jogutódlás nélkül kíván megszüntetni egy társaságot.
A végelszámolást akkor lehet befejezni, ha a céggel szemben nincs
folyamatban hatósági vagy bírósági eljárás és a hitelezőkkel
szemben fennálló kötelezettségek rendezéséről rendelkezett a
végelszámoló. A végelszámolás e tekintetben a felszámolással
összevetve egy kevésbe problémás cégbezárási folyamat, mégis
rejteget buktatókat. Jelen cikkünkben ezekre a tipikusan előfor-
duló buktatókra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Hitelezői igények

A cég hitelezői a végelszámolás megindításának közzétételét követő
40 napon belül jelenthetik be a végelszámolónak a követeléseiket.
Mivel a végelszámolás során mind a bejelentett mind a be nem jelen-
tett, de nyilvántartott hitelezői igényeket egyaránt rendezni kell, a
végelszámolónak a bejelentett és a be nem jelentett hitelezői igé-
nyeket egyaránt jegyzékbe kell vennie. A végelszámolónak ezt a
jegyzéket pedig a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő
15 napon belül be kell nyújtani a cégbíróságra, külön megjelölve az
elismert és a vitatott kötelezettségeket. A cégnyilvánosságról, a bírósá-
gi cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény alapján a hitelezői
igény be nem jelentése vagy késedelmes teljesítése nem jelent jog-
vesztést, a kötelezettségek így továbbra is fennállnak, azonban ezek a
kötelezettségek a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elfoga-
dása után már csak a tagtól követelhetők.

Ezek a szabályok vonatkoznak még a be nem jelentett, nem számlázott,
de szerződésszerű teljesítés alapján járó kötelezettségekre is, azaz a
passzív időbeli elhatárolások és céltartalékok között nyilvántartott
kötelezettségekre is. Ezeket sem szabad kivezetni a könyvekből, csak a
másik féllel történő egyeztetés és a másik fél által történő követelésről
való lemondás alapján. Ezért javasoljuk, hogy az érintett hitelezőkkel
(mind a számlázottakkal, mind a nem számlázottakkal) le kell folytatni
egy egyeztetést a kötelezettségek meglétéről, annak összegéről,
számlázásáról, pénzügyi rendezéséről. Gyakran felmerülő kérdés,
hogy egy 0 Ft összegű szállítói megerősítés alapján kivezethető-e egy
nyilvántartott kötelezettség. Megítélésünk szerint egy 0 Ft összegű
szállítói megerősítés azonban sem a végelszámolás alatt sem a normál
gazdálkodási ügymenet mellett nem ad jogalapot arra, hogy egy nyil-
vántartott kötelezettség kivezetésre kerüljön.

A vitatott kötelezettségekre a végelszámolás számviteli feladatairól szóló
kormányrendelet alapján a végelszámolónak a végelszámolási nyitó mér-
legben lekötött tartalékot kell képeznie eredménytartalékkal szemben.  

Ezen témakör kapcsán szeretnénk felhívni még a figyelmet arra, hogy
a hitelezői igények jegyzékének meglétével, tartalmának helyessé-
gével és határidőre történő bejelentésével kapcsolatban komoly
felelősség hárul a végelszámolóra.

Korrigált végelszámolási nyitó mérleg

A végelszámoló a cég tevékenységet lezáró, a számviteli törvény sze-
rinti beszámoló mérlegének adataiból a végelszámolás kezdő napjára
végelszámolási nyitó mérleget készít, majd a hitelezői igény bejelen-
tésére nyitva álló határidő leteltét követően – legfeljebb 75 napon
belül – a hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva – szükség szerint –
korrigálja a végelszámolási nyitó mérleget, amelyet a tagoknak el kell
fogadni. A teljesség igénye nélkül a végelszámoló a következő
módosításokkal élhet a nyitó mérleg elkészítésekor:
» még nem szereplő követelések és kötelezettségek felvétele a mér-

legbe,
» értékhelyesbítések, terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések 

módosítása,
» időbeli elhatárolások és szükséges céltartalékok képzése vagy 

módosítása.

KÖRBEJÁRTUK | GENAUER BETRACHTET
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Likviditási hiány

Jellemző szituáció az érintett társaságok ezen életszakaszában, hogy a
végelszámolás alatt nem rendelkeznek a hitelezői igények rendezé-
sére elégséges pénzügyi fedezettel. A vonatkozó jogszabály szerint
amennyiben korrigált nyitómérleg alapján a végelszámoló azt állapítja
meg, hogy a cég vagyona nem elegendő a hitelezői igények kielé-
gítésre és a tulajdonos/tag ezt a hiányzó pénzt nem bocsátotta rendel-
kezésre 30 napon belül, akkor a végelszámolónak haladéktalanul a
felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet kell benyújtania.
Azaz a likviditási helyzet rendezésére a közzétételt követő 40 nap után
legkésőbb 75 nappal elkészülő nyitómérleg alapján 30 nap áll rendel-
kezésre. 

Négy lehetséges módszert tudunk javasolni a végelszámolás alatti 
likviditási hiány pótlására:
1. végleges pénzeszközátadás a tulajdonos részéről,
2. már meglévő vagy végelszámolás alatt nyújtott kölcsön vagy egyéb 

kötelezettség elengedése,
3. tőkeemelés a hitelezői igények és a még felmerülő költségek 

fedezetére,
4. előző évi veszteséges tevékenység fedezetére pótbefizetés is telje-

síthető, amennyiben az alapítói okirat a pótbefizetés részletes 
szabályait tartalmazza.

Mind a véglegesen átadott pénzeszköz (1.), mind a tulajdonosi
kötelezettség-elengedés (2.) társasági adónem tekintetében adóköte-
les bevételt keletkeztet. Amennyiben a társaság rendelkezik korábbi
évek elhatárolt veszteségével, akkor a likviditási helyzet rendezése-
ként keletkezett adóköteles bevételekkel szemben a korábbi évek el-
határolt vesztesége részben (adóalap 50%-áig) elszámolható. Ebben a
két esetben (1. és 2.) felmerül az illetékfizetési kötelezettség is.
Amennyiben az a tulajdonos, aki a követelés elengedéssel vagy vég-
leges pénzeszköz átadás lehetőségével él gazdálkodó szervezet, akkor
a juttatás ajándékozási illeték alól mentesül, mert a gazdálkodó
szervezetek közötti pénzeszköz ajándékozás és követelés elengedés
illetékmentes.

A tőkeemelés tulajdonképpen csak jogi tanácsadói költségekkel és
eljárási díjakkal jár. Ennek a megoldásnak nincs adóvonzata.

A pótbefizetés lenne az az alternatíva, ami a feltételek fennállása
esetén (korábbi évek veszteségének ellentételezésre adott, alapító
okiratban részletesen szabályozott pótbefizetés) sem adóvonzattal,
sem jogi tanácsadási költségekkel nem járna. A tag/tagok által teljesí-
tendő pótbefizetés elrendeléséhez azonban ebben az esetben is
tagi/taggyűlési határozat szükséges.

A likviditási hiány pótlásának megtervezésekor mindenképpen
érdemes alaposan felmérni, hogy a végelszámolás lezárásáig még
milyen költségek/kötelezettségek (végelszámoló díja, végkielégíté-
sek, irattárazás költsége, könyvelés és beszámoló készítés, könyvvizs-
gálat, még fizetendő adók, esetleg várható bírságok stb.) fognak fel-
merülni, mert ezekre a tételekre is mind fedezetet kell biztosítani a
végelszámolás befejezéséig.

Könyvvizsgálat

Kell-e könyvvizsgálat a végelszámolás alatt? - hangzik el gyakran a
kérdés. A végelszámolás esetére nincsenek különös szabályok a
könyvvizsgálattal kapcsolatban. A számviteli törvény által meghatáro-
zott feltételek az irányadók. Amennyiben a társaság árbevétele az
elmúlt két év átlagában nem érte el a 200 millió forintot (2014. január
1-jétől 300 millió forintot), mérete alapján könyvvizsgálatra nem
kötelezett. Amennyiben viszont a társaságot konszolidálásba bevon-
ják, mérettől függetlenül kötelező a könyvvizsgálat a végelszámolás
alatt is.

» Änderung der Wertberichtigungen, außerplanmäßigen Abschreibungen 
und Wertverluste,

» Bildung oder Änderung der zeitlichen Rechnungsabgrenzungen und der 
notwendigen Rückstellungen.

Liquidationsmangel

Typisch für die sich in dieser Phase befindlichen Gesellschaften ist es, dass sie
während der freiwilligen Liquidation nicht über die ausreichende finanzielle
Deckung zur Befriedigung der Gläubigeransprüche verfügen. Wenn der Liqui-
dator aufgrund der korrigierten Eröffnungsbilanz feststellt, dass das Vermögen
der Firma nicht ausreicht, um die Ansprüche der Gläubiger zu befriedigen, und
wenn die Gesellschafter das fehlende Geld nicht innerhalb von 30 Tagen zur
Verfügung stellten, muss der Liquidator im Sinne der relevanten Rechtsvor-
schriften unverzüglich einen Antrag auf Durchführung des Liquidationsver-
fahrens einreichen. Zur Bereinigung der Liquiditätslage stehen also aufgrund
der Eröffnungsbilanz, die spätestens 75 Tage nach den für die Meldung der Gläu-
bigeransprüche gewährten 40 Tagen aufzustellen ist, noch 30 Tage zur Verfügung.

Wir können vier mögliche Methoden zur Beseitigung von Liquiditätsengpässen
empfehlen:
1. Die Eigentümer stellen endgültige Geldmittel zur Verfügung,
2. Bereits vorhandene oder im Zuge der Liquidation gewährte Darlehen oder 

sonstige Verbindlichkeiten werden nachgelassen,
3. Kapitalerhöhung zur Deckung der Gläubigeransprüche und der noch an-

fallenden Kosten,
4. Zur Deckung von Verlusten aus der Tätigkeit des Vorjahres können auch 

Nachschusszahlungen geleistet werden, wenn die Gründungsurkunde 
genaue Regelungen dafür enthält.

Sowohl bei den endgültig überlassenen Geldern (1.) als auch im Fall des
Nachlasses von Verbindlichkeiten (2.) entsteht aus Sicht der Körperschaftsteuer
ein steuerpflichtiges Einkommen. Gibt es bei der Gesellschaft Verlustvorträge
aus früheren Jahren, können diese zum Teil (bis zu 50 % der Steuergrundlage)
gegen die im Zuge der Bereinigung der Liquiditätslage entstandenen steuer-
pflichtigen Erträge aufgelöst werden. In diesen beiden Fällen (1. und 2.) fällt
auch eine Gebührenzahlungspflicht an. Wenn es sich bei dem Eigentümer, der
von der Möglichkeit des Forderungsnachlasses oder der endgültigen Überlas-
sung von Geldmitteln Gebrauch macht, um eine Wirtschaftsorganisation han-
delt, dann ist die Zuwendung von der Schenkungssteuer befreit, weil die
Schenkung von Geldmitteln und der Forderungsnachlass zwischen Wirtschafts-
organisationen gebührenfrei sind. 

Mit der Kapitalerhöhung sind eigentlich nur Rechtsberatungskosten und
Verfahrungsgebühren verbunden, während diese Lösung keine steuerlichen
Konsequenzen hat.

Nachschusszahlungen stellen eine Alternative dar, die bei Vorliegen der
Bedingungen (müssen zum Ausgleich von Verlusten früherer Jahre dienen, in
der Gründungsurkunde sind die Nachschusszahlungen im Detail geregelt)
weder mit steuerlichen Konsequenzen noch mit Beratungskosten einhergeht.
Um Nachschusszahlungen der Gesellschafter anordnen zu können, ist aber
auch in diesem Fall ein Gesellschafterbeschluss notwendig.

Bei der Planung der Beseitigung von Liquiditätsmängeln sollte unbedingt
gründlich überlegt werden, welche Kosten/Verbindlichkeiten (Gebühr des
Liquidators, Abfindungen, Archivierungskosten, Buchhaltung und Bilanzierung,
Audit, noch zu zahlende Steuern, eventuelle Strafen usw.) bis zur Beendigung
der Liquidation noch anfallen werden, weil auch für alle diese Posten bis zum
Ende der Liquidation eine Deckung sichergestellt werden muss. 

Wirtschaftsprüfung

Ist in der Periode der freiwilligen Liquidation eine Abschlussprüfung not-
wendig? – lautet eine häufig gestellte Frage. Im Zusammenhang mit der
Prüfung gibt es für die freiwillige Liquidation keine besonderen Vorschriften.
Maßgeblich sind die im Rechnungslegungsgesetz definierten Bedingungen.
Wenn die Umsatzerlöse der Gesellschaft in den letzten beiden Jahren durch-
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schnittlich nicht die Höhe von 200 Millionen HUF (ab dem 1. Januar 2014: 300
Millionen HUF) erreichten, ist aufgrund der Unternehmensgröße keine Prüfung
vorgeschrieben. Wird die Gesellschaft aber in eine Konsolidierung einbezogen,
ist die Abschlussprüfung auch in der Periode der freiwilligen Liquidation obli-
gatorisch. 

Ob aber ein Mutterunternehmen eine Gesellschaft, die an Bedeutung verloren
hat und in naher Zukunft aufgelöst wird, konsolidieren muss oder will, ist eine
andere Frage. Ungeachtet der gesetzlichen Befreiung von der Konsolidierungs-
pflicht können die Gesellschafter darauf bestehen, die in freiwilliger Liquida-
tion befindliche Gesellschaft zu konsolidieren. 

Natürlich kann der Eigentümer auch aufgrund eigener Entscheidung für den
Liquidationszeitraum einen Abschlussprüfer bestellen.

Aktenaufbewahrung    

Der Liquidator muss für die Aufbewahrung der Akten sorgen und die dafür
anfallenden Kosten im Vermögensaufteilungsvorschlag berücksichtigen. 

Bei der Vermögensaufteilung kann auch vereinbart werden, dass einer der
Gesellschafter die Aktenaufbewahrung unentgeltlich oder gegen Entgelt
übernimmt. Es gibt kein gesetzliches Hindernis dafür, dass die Akten am Sitz
eines ausländischen Gesellschafters aufbewahrt werden. 

ELEKTRONISCHE ARCHIVIERUNG VON DOKUMENTEN AUF PAPIER  

Wie Sie sicher bereits wissen, gibt es im Zusammenhang mit der digitalen
Verwaltung von Dokumenten seit dem 1. Januar 2012 die Möglichkeit, auf
Papier erstellte Dokumente elektronisch aufzubewahren. Die Belegsaufbe-
wahrungspflicht kann auch durch elektronische Kopien der ursprünglich nicht
auf elektronischem Weg hergestellten Belege erfüllt werden, wenn die zur
Herstellung der Kopie verwendete Methode gemäß den Vorschriften der
ungarischen Gesetze und Verordnungen geeignet ist, um die gesamten
Angaben des Originalbelegs ohne Verzögerung darzustellen, wobei einerseits
die Übereinstimmung in Bild und Inhalt sowie die fortlaufende Lesbarkeit
gesichert und die Möglichkeit einer nachträglichen Änderung ausgeschlossen
sein sollen. Außerdem muss der Kreis der mit der Herstellung elektronischer
Kopien beauftragten und ermächtigten Personen in einer internen Ordnung
festgelegt werden. 

Den gesetzlichen Vorschriften können wir auch Genüge leisten, indem wir das
in Papierform vorliegende Dokument mithilfe eines Scanners entsprechend
den Vorschriften der internen Ordnung und der Gesetze digitalisieren, d.h. die
elektronische Kopie bei einem übereinstimmenden Erscheinungsbild mit fort-
geschrittener elektronischer Signatur und Zeitstempel versehen. Eine auf diese
Weise hergestellte elektronische Kopie hat die gleiche Beweiskraft wie das
Originaldokument auf Papier und kann die gleiche Rechtswirkung auslösen,
sie kann also auch den Revisoren des Finanzamts bei einer Betriebsprüfung
vorgelegt werden.

Die oben genannten Regelungen werden durch digitale Archivierungs-
vorschriften in einer eigenen ministeriellen Verordnung ergänzt. Nach diesen
Vorschriften muss der Aufbewahrungspflichtige bis zum Ende der Aufbe-
wahrungsfrist unausgesetzt dafür sorgen, dass die Aufbewahrung elektroni-
scher Dokumente auf eine Weise erfolgt, die die Möglichkeit nachträglicher
Änderungen ausschließt und die elektronischen Dokumente vor dem Gelöscht-,
Vernichtet- oder Beschädigtwerden, vor zufälligem Kaputtgehen sowie un-
berechtigten Zugriffen schützt. Der Aufbewahrungspflichtige muss durch die
Bereitstellung eines EDV-Umfelds dafür sorgen, dass die aufbewahrten
Dokumente innerhalb notwendiger Frist gedeutet werden können. 

Az egy másik kérdés, hogy egy anyavállalatnak kell-e, illetve kíván-e
konszolidálni egy olyan társaságot, mely jelentőségéből veszített és a
közel jövőben megszűnik. A konszolidálás alól történő jogszabályi
mentesüléstől függetlenül a tulajdonosok ragaszkodhatnak ahhoz,
hogy konszolidálják az érintett végelszámolás alatt lévő társaságot. 

Természetesen a tulajdonos saját döntése alapján is választhat
könyvvizsgálót a végelszámolás időszakára.

Iratmegőrzés  

Az iratok megőrzéséről a végelszámoló köteles gondoskodni, ennek
költségét a vagyonfelosztási javaslatban fel kell tüntetni. 

A vagyonfelosztás során úgy is meg lehet állapodni, hogy a tagok
valamelyike ingyenesen vagy térítés fejében vállalja az iratmegőrzést.
Nincs annak törvényi akadálya, hogy az iratok megőrzéséről úgy gon-
doskodjon a végelszámoló, hogy az iratőrzés a külföldi tag székhelyén
történjen meg.

PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS ARCHIVÁLÁSA 

Mint az már bizonyára nem ismeretlen az Olvasók előtt a digitális doku-
mentumkezeléssel kapcsolatban, 2012. január 1-jétől lehetőség van a
papír alapú dokumentumok elektronikus megőrzésére. Az eredetileg
nem elektronikus formában kiállított bizonylatról készített elektroni-
kus másolattal is teljesíthető a bizonylat-megőrzési kötelezettség, ha a
hazai törvényi és rendeleti részletszabályoknak megfelelően többek
között a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti
bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, képi és tar-
talmi egyezőségét, folyamatos olvashatóságát, illetve kizárja az utóla-
gos módosítás lehetőségét. Továbbá, belső szabályzatnak kell tartal-
maznia az elektronikus másolatkészítéssel megbízott vagy feljogosí-
tott személyek körét. 

A jogszabályi előírásnak eleget tehetünk azzal, hogy a papíralapú
dokumentumot egy szkenner segítségével a belső szabályzatban
meghatározottak és jogszabályi előírásnak megfelelően digitalizáljuk,
a képi egyezés mellett fokozott biztonságú elektronikus aláírással és
időbélyeggel látjuk el az elektronikus másolatot. Az így készített elek-
tronikus másolat az eredeti papír alapú dokumentummal megegyező
bizonyító erejű, és azonos joghatás kiváltására alkalmas, következés-
képpen egy esetleges adóhatósági vizsgálat során is prezentálható a
revizoroknak.

Külön, a digitális archiválás szabályairól szóló minisztériumi rendelet
egészíti ki a fentiekben részletezett előírásokat. Ennek értelmében a
megőrzésre kötelezett a megőrzési kötelezettség lejártáig folyama-
tosan köteles biztosítani, hogy az elektronikus dokumentumok
megőrzése olyan módon történjen, amely kizárja az utólagos
módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumen-
tumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és
sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. A megőrzésre köte-
lezettnek az informatikai környezet biztosításával kell gondoskodnia
arról, hogy az őrzött dokumentumok értelmezhetősége megmaradjon
a szükséges időtartamon belül. 
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STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA

Mostanában egyre többeket foglalkoztató téma a Stabilitás
Megtakarítási Számla (SMSZ), de valójában mi is ez? Vajon
valóban az adóamnesztia legújabb eszközéről beszélünk,
ahogy azt sokan emlegetik?

Az SMSZ egy hitelintézet által vezetett olyan számla, amely egy sta-
bilitás megtakarítási értékpapírszámlából és egy pénzszámlából áll.
A pénzszámla a számlatulajdonos által befizetett/átutalt összeget, a
befektetési eszközök értékesítéséből származó ellenértéket, és az
értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési eszközök hozamát tar-
talmazza. A pénzszámla egyenlege után kamatot nem fizethet a
hitelintézet. Az értékpapírszámlán pedig kizárólag a pénzszámla
fedezete mellett vásárolt, a Magyar Állam vagy az EGT más tagálla-
mában kibocsátott, forintban jegyzett, dematerializált állampapír
lehet. Egy számlára kizárólag egy alkalommal lehet befizetést tel-
jesíteni, viszont a törvény nem zárja ki, egy személy több ilyen szám-
lát is nyisson a különböző befizetésekhez kapcsolódóan. 

A törvény értelmében az SMSZ-en elhelyezett összeg – függetlenül
attól, hogy a jövedelem korábbi megszerzéséhez kapcsolódóan az
adót megfizették, vagy sem – minimumát 5 millió forintban határozza
meg a jogszabály, maximumról nem rendelkezik. Az így elhelyezett
összeg a befizetés időpontjában megszerzett jövedelemnek minősül,
mely jövedelem nemzetközi rendelkezés hiányában belföldről szár-
mazó jövedelemnek, a befizető – annak ellenkező bizonyításáig –
belföldi illetőségűnek tekintendő. Az így realizált kamatjövedelem-
hez kapcsolódó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség az
alábbi táblázat szerint alakul (fontos hangsúlyozni, hogy az SMSZ-n
realizált kamatjövedelem után egészségügyi hozzájárulási kötele-
zettség nem keletkezik).

Kevesebb, mint 3 év Kifizetett A befizetés 
összeg 200%-a időpontjában

Legalább 3 év, de Kifizetett hatályos személyi
kevesebb, mint 4 év összeg 100%-a jövedelemadó

Legalább 4 év, de Kifizetett kulcs (jelenleg
kevesebb, mint 5 év összeg 50%-a 16%)

Legalább 5 év A kifizetés után nem keletkezik 
adófizetési kötelezettség.

A fenti táblázatból látszik, hogy az SMSZ-re befizetett összeg 5 év
eltelte után adómentessé válik. Az SMSZ-ról kiutalt jövedelmet ter-
helő adót praktikusan a hitelintézet állapítja meg és vonja le, bruttó
módon és magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként, vagyis
anonim módon. Összegezve tehát, akár adózatlan jövedelmet az
SMSZ-en elhelyezve, 5 év elteltével a befizetett összeg a hozammal
együtt adómentesen kifizethető és felvehető. 

Ezek alapján jogosan juthatunk arra a következtetésre, hogy ez
adóamnesztia, csak korábbi hasonló lehetőségekhez képest más
köntösben. Míg korábban az ilyen jellegű szabályozás tartalmazott az
alkalmazhatóságra időbeli korlátot vagy jogvesztő határidőt, addig
az SMSZ nem, így folyamatosan igénybe vehető. Eltérés viszont a
korábbiakhoz képest, hogy az SMSZ lehetőségét tartalmazó jogsza-
bálynak nincsen a vagyongyarapodás-ellenőrzés alól mentesítő ren-
delkezése, mely további gyakorlati kérdéseket vet fel. A törvény
végrehajtási rendelete még nem készült el, annak megjelenéséig a
pénzintézeteknél nem nyitható ilyen számla.

Be- és kifizetés között Adó alapja Adó mértékeeltelt idő

STABILITÄTSSPARKONTO

Immer häufiger hört man das Thema Stabilitätssparkonto
(„SSK“) – was genau versteckt sich aber hinter diesem Begriff?
Handelt es sich hier wirklich um das neueste Mittel der Steuer-
amnestie, wie oft behauptet wird?

Das SSK ist ein bei einem Kreditinstitut geführtes Konto, das aus einem
Wertpapierkonto zum Stabilitätssparen und einem Geldkonto besteht.
Das Geldkonto enthält die vom Konteninhaber eingezahlten/über-
wiesenen Beträge, den Erlös aus dem Verkauf der Anlagemittel sowie
die Rendite der auf dem Wertpapierkonto erfassten Anlagen. Auf den
Saldo des Geldkontos darf das Kreditinstitut keine Zinsen berechnen und
auszahlen. Auf dem Wertpapierkonto können sich hingegen ausschließ-
lich die unter Deckung des Geldkontos gekauften, vom ungarischen Staat
oder einem anderen EWR-Staat emittierten, in Forint gezeichneten
dematerialisierten Staatsanleihen befinden. Auf das Konto darf nur ein
einziges Mal eine Einzahlung geleistet werden, das Gesetz schließt aber
nicht aus, dass eine Person mehrere Konten für unterschiedliche Ein-
zahlungen eröffnet. 

Unabhängig davon, ob hinsichtlich des früheren Erwerbs des Einkom-
mens Steuer bezahlt wurde, setzt das Gesetz die Höhe des im SSK ange-
legten Betrags mit mindestens 5 Millionen Forint fest, während ein
Höchstbetrag nicht vorgesehen ist. Die angelegte Summe gilt als ein
zum Zeitpunkt der Einzahlung erworbenes Einkommen, und mangels
internationaler Bestimmungen wird das Einkommen als inländisches
Einkommen betrachtet, der Einzahler bis zum Erbringen des gegenteiligen
Beweises als im Inland ansässige Person. Die Einkommensteuer zu den
auf diese Weise realisierten Zinseinkünften berechnet sich wie in der fol-
genden Tabelle (es ist zu betonen, dass die auf dem SSK realisierten
Zinseinkünfte nicht krankenversicherungsbeitragspflichtig sind). 

Weniger als 3 Jahre 200 % des ausbe- Zu dem zum  
zahlten Betrags Zeitpunkt der 

Mindestens 3, aber 100 % des ausbe- Einzahlung gültigen
weniger als 4 Jahre zahlten Betrags Einkommen-

Mindestens 4, aber 50 % des ausbe- steuersatz
weniger 5 Jahre zahlten Betrags (zurzeit 16 %)

Mindestens 5 Jahre Bei der Auszahlung fällt keine  
Steuerpflicht an.

Diese Tabelle zeigt, dass der auf das SSK eingezahlte Betrag nach 5
Jahren steuerfrei wird. Die Steuer auf das vom SSK ausbezahlte Einkom-
men wird praktisch vom Kreditinstitut festgestellt und abgezogen, und
zwar mit der Bruttomethode und als eine nicht der Privatperson zuzu-
ordnende Verbindlichkeit, also anonym. Insgesamt kann also der auf dem
SSK angelegte Betrag nach 5 Jahren wie steuerfreies Einkommen gemein-
sam mit der Rendite steuerfrei ausbezahlt und entnommen werden. 

Aufgrund dessen können wir zu dem berechtigten Schluss kommen,
dass es sich hier um eine Steueramnestie in neuem Kleid handelt.
Während früher ähnliche Regelungen zeitliche Einschränkungen für die
Anwendbarkeit oder eine Frist der Rechtswirksamkeit enthielten, ist dies
beim SSK nicht der Fall, es kann also fortlaufend in Anspruch genommen
werden. Eine Abweichung gegenüber früher ist hingegen, dass die
Rechtsvorschriften für die Möglichkeit des SSK keine Befreiung von der
Vermögenssteuerprüfung vorsehen, womit weitere praktische Fragen
verbunden sind. Die Durchführungsverordnung des Gesetzes ist noch
nicht herausgekommen, bis zu ihrer Veröffentlichung können jedoch bei
den Kreditinstituten noch keine solchen Konten eröffnet werden.
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1143 Budapest • Stefánia út 101-103.

Telefon: +36 1 887 3700 • Fax: +36 1 887 3799
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Bővebb információ / Weitere Informationen:

Gyányi Tamás, adóigazgató / Direktor, Steuerberatung

Telefon: +36 1 887 3736 • tamas.gyanyi@klient.hu

Az Adóhíd szerzői igyekeztek olvasmányos, de szakszerű kiadványt szerkeszteni, amelyben foglaltak a megjelenés 
időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az esetleg előforduló hiányosságok és nyomdai hibák, valamint 
a jogszabályi változások miatt mégis kérjük, a leírtak alkalmazása előtt keressen meg minket felmerült kérdéseivel.

Die Verfasser der Steuerbrücke bemühten sich, eine leicht lesbare und zugleich fachlich kompetente Publikation herauszugeben, 
deren Aussagen zum Zeitpunkt des Erscheinens den rechtlichen Vorschriften entsprechen. Aufgrund eventueller inhaltlicher oder 
drucktechnischer Fehler beziehungsweise gesetzlicher Änderungen bitten wir Sie trotzdem, sich vor der Anwendung unserer 
Erläuterungen mit Ihren Fragen an uns zu wenden.
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