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Mit kell tudni a kényszertörlési eljárásról
A kényszertörlési eljárás célja a nem megfelelően működő, vagyontalan cégek kivezetése a
gazdasági életből. Az eljárás szankciós jellegű, nem a hitelezői igények megtérítésére szolgál,
és a cég székhelye szerint illetékes törvényszék folytatja le.
Elrendelésére sor kerülhet, ha a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja. Cég
megszűnéséhez vezethet például az adószámának eltörlése számviteli beszámoló letétbe
helyezésének és közzétételének elmulasztása vagy ismeretlen székhely miatt.
Kényszertörlési eljárás akkor is elrendelhető, ha a cég a végelszámolási eljárást 3 éven belül
nem fejezi be, vagy a végelszámolás általános szabályaira való áttérést nem hajtotta végre,
továbbá olyan jogutód nélküli megszűnések esetén, ahol végelszámolási eljárásnak nincsen
helye.
A kényszertörlés alatt álló adózónak a tevékenységet lezáró adóbevallását a kényszertörlési
eljárás kezdő időpontját követő 30 napon belül be kell nyújtania, és tevékenységzáró
beszámolót is kell készítenie. A kényszertörlési eljárás alatt a cég üzletszerű gazdasági
tevékenységet nem végezhet, képviselője a hitelezői érdekek figyelembe vételével köteles
eljárni, a cég vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot nem tehet.
2014. július 1. után elrendelt kényszertörlési eljárásokban azok a munkavállalók, akiknek a
céggel szemben bérkövetelése, vagy munkaviszonyból származó egyéb követelése van, a
közzétételtől számított 60 napon belül jelenthetik be igényüket a cégbíróságon. Ilyen
esetben a cégbíróság az igazolások kiadása és a Bérgarancia Alapból igényelhető
támogatással kapcsolatos feladatok ellátására bérgarancia-biztost jelöl ki.
Ha a kényszertörlési eljárás során követelést jelentenek be, és a cégbíróság megállapítja,
hogy a cég vagyontalan, vagy a vagyon előreláthatóan még a felszámolási költségeket sem
fedezné, elrendeli a cég törlését a cégjegyzékből, és rendelkezik a vezető tisztségviselő, a
korlátlanul felelős tag, vagy a többségi befolyással rendelkező tag eltiltásáról. Az eltiltott
személy 5 évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, és nem lehet cég
vezető tisztségviselője.
A hitelezők pert indíthatnak a tag, valamint a 3 éven belül részesedését átruházó volt tag
korlátlan felelősségének megállapítására a ki nem egyenlített tartozással kapcsolatban.
Ugyancsak megállapíthatja a bíróság, hogy a kényszertörlés elrendelését megelőző 3 évben
vezető tisztségviselőként közreműködő személy ügyvezetési feladatait nem a hitelezők
érdekeinek elsődlegessége alapján látta el, ezáltal csökkent a cég vagyona, és a bíróság
kötelezheti a volt vezetőt a meg nem térült hitelezői követelések kiegyenlítésére.
A NAV, mint hitelező minden kényszertörlési eljárásban vizsgálja a tagok és vezető
tisztségviselők mulasztását és felelősségét, jogsértés esetén mulasztási bírság kerül
kiszabásra, fedezetelvonás gyanúja esetén pedig felelősségi pert indít az illetékes bíróságon.
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