Szociális szövetkezet végelszámolásának ügymenete általánosságban a következő:
1. A végelszámolást közgyűlésen kell elhatározni, célszerűen az összes tag aláírásával, a
közgyűlési meghívót pedig az Alapszabályban megszabott idővel korábban ki kell küldeni.
2. A közgyűlésen dönteni kell a cég végelszámolással történő megszüntetéséről, célszerűen a
közgyűlést követő nappal kezdődő hatállyal, továbbá a végelszámoló személyéről. A cég nevét
meg kell változtatni, hozzátéve a „végelszámolás alatt” toldatot.
Minderről fel kell venni jegyzőkönyvet, alapító okiratot kell módosítani, végelszámolói
nyilatkozatot készíteni, ügyvédi megbízást és tényvázlatot aláírni, stb. Meg kell fizetni 15.000
Ft illetéket és 3.000,- Ft közzétételi díjat is.
A Társadalombiztosítástól is kellhet egy irat (3.000,- Ft illeték), 2014 előtt alapított szociális
szövetkezet esetén, majd az egészet be kell nyújtani a Cégbíróságnak, ahol a változást
bejegyzik, esetleg ha valamit nem találnak rendben, előtte hiánypótlásra hívnak fel.
3.

Pár nappal a változásbejegyzést követően a Cégbíróság a végelszámolás tényét a Cégközlöny
nevű elektronikus újságban közzéteszi és felszólítja a hitelezőket, hogy jelentsék be igényeiket.
A közzététel megtörténtétől számított 40 napot kell várni, hogy jelentkezik-e hitelező, és
utána lehet befejezni a végelszámolást.

4.

Kell készíteni a tárgyév január 01 től a végelszámolás kezdőnapja előtti napig terjedő
időszakra egy tevékenységet lezáró mérleget és azt fel kell tölteni a beszamolo.hu oldalra. Fel
kell tölteni az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet is. Minderre van az aláírástól
számított legalább 50-60 nap, figyelembe véve a Cégközlönyben való közzétételt és a 40 nap
kivárási időt.
Készíteni kell majd továbbá egy végelszámolási zárómérleget a végelszámolás kezdő napjától
a végelszámolás lezárásáig terjedő időszakra (a Cégközlönyös kivárási időtől függően),
eredménykimutatással és kiegészítő melléklettel és ezeket is fel kell majd tölteni az Igazságügyi
Minisztérium céginformációs portáljára (beszámoló.hu).
A feltöltés illetékmentes.
A mérlegek elkészítése, feltöltése a könyvelő, vagy a cég feladata.
Kell készíteni továbbá a könyvelőnek egy vagyonfelosztási javaslatot, melyből kiderül, hogy
mennyi vagyona marad a cégnek. Ez a vagyonfelosztási javaslat olyan kell, hogy legyen, hogy
nulla legyen a vége, nem lehet benne negatív pénzösszeg (azt papíron be kell tenni a cégbe),
ha pedig marad valamennyi pénz, akkor azt megfelelően lekönyvelve ki kell venni a cégből és
ezt a vagyonfelosztási javaslatban kell rögzíteni. A vagyonfelosztási javaslat tartalmát az
ügyvéd beépíti az általa majdan készítendő dokumentumba.
A végső dokumentumokat a végelszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási terv birtokában
készíti el az ügyvéd, mert látni kell, hogy mennyi vagyona marad a cégnek.
A mérlegeket (tevékenységet lezáró és végelszámolási zárómérleg, beleértve mindkét esetben
az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) az ügyvéd is becsatolja a Cégbíróságnak, a
beszámoló.hu-ról letöltve, mert azt elfogadják.

5.

Be kell csatolni egy NAV igazolást is, melyet a végelszámolónak kell a NAV-tól beszerezni. Ezt
az igazolást csak akkor lehet kérni, amikor a Cégbíróságnak már benyújtja az ügyvéd a
végelszámolás lezárását kérelmező iratcsomagot mérlegekkel, vagyonfelosztási javaslattal.
Nem minden esetben szükséges ilyen igazolás.
6. Egy újabb ügyvédi meghatalmazást is alá kell írnia a végelszámolónak.
7. A cégbíróságnak az iratokat az ügyvéd benyújtja, melyet követően a Cégbíróság
várhatóan felfüggeszti az állami adóhatóság eljárásának jogerős befejezéséről szóló
elektronikus úton való értesítéséig, ami alapesetben 45 nap, de ha a társasággal szemben
eljárás van folyamatban, ennek befejezéséig a cég törlésére nem kerülhet sor.
A 2006. évi V. tv.(Ctv) 62. §(4) bekezdése második fordulata szerint amennyiben a tájékoztatás
szerint az adóhatóság a cégnél eljárást folytat vagy ellenőrzést, végrehajtást kezdeményez,
vagy a cég köztartozással rendelkezik, a cég csak az adóhatósági eljárások jogerős befejezéséről
szóló illetve végelszámolás esetén ezen felül a köztartozást érintően nemlegesnek minősülő
elektronikus tájékoztatást követően törölhető a cégjegyzékből.
Ezt követően fogják törölni a céget a cégjegyzékből.
Konkrét esetben az ügymenet a fentiektől különbözhet, továbbá időközben is lehetnek
jogszabályváltozások, melyek a fenti ügymenetet módosíthatják.
Lényeges, hogy akkor lehet hatékonyan dolgozni, ha az eredeti okiratok szerkeszthető
formában megvannak, továbbá a végelszámolás előtt a felügyelő bizottság tagjainak
megbízását meg kell hosszabbítani, és ha nagyon régi az alapszabály, akkor fel kell hozni egy
olyan szintre, ami a végelszámolási időszakban is vállalható.
Mindez nem kis munka.

