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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Új Ptk. aktualitása betéti társaságok, közkereseti társaságok esetében
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tisztelt Partnerünk!
Hírlevelünk aktuális számában betéti társaságok, közkereseti társaságok társasági szerződésének 2015. március
15-ig szükséges módosítására szeretnénk felhívni figyelmüket.

A betéti társaságok, közkereseti társaságok 2015.
március 15-ig kötelesek módosítani és az új Ptk-val
összhangba hozni társasági szerződésüket.
Nincs szükség minden esetben a társasági szerződés
módosítására, előfordulhat ugyanis olyan eset, hogy
a jelenleg hatályos társasági szerződés tartalmilag
összhangban van az új Ptk.-val, csupán néhány
formális módosításra lenne szükség. Ezért a
jogalkotó nevesítette azokat az eseteket, amikor a
társaság a létesítő okirat módosítása nélkül is az új
Ptk. szerint működhet.
Pl. betéti társaság esetében nincs szükség a létesítő
okirat módosítására, ha csak a társaság vezető
tisztségviselőjének ügyvezetőként nevesítése, illetve
ha csak a Gt. megnevezés Ptk-ra történő módosítása
lenne szükséges. Amennyiben azonban a létesítő
okirat egyéb okból módosul, a társaság köteles a
vezető tisztségviselő nevesítését és a helyes
törvényi hivatkozást is átvezetni.

A kötelező módosítás elmulasztásának ugyanis
szankciója van, a cégbíróság 50 000 - 900 000 Ft
közötti bírságot szabhat ki, és a céget akár
megszűntnek is nyilváníthatja, elrendelheti a
kényszertörlését.
A kötelező módosítás elmulasztása ugyanis azt
jelenti, hogy a cég 2015.03.15. napjától
jogszerűtlenül fog működni. A jogszerűtlen
működés miatt nem csak a cégbíróság, hanem
áttételesen a NAV is alkalmazhat szankciókat.
***
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen
további kérdés merülne fel, készséggel állunk
rendelkezésükre.
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Az egyik jelentős módosítás következtében a
cégeknek
a
hatálybalépést
követő
első
módosításkor, de a jogi személyiséggel nem
rendelkező társaságok (Bt., Kkt.) esetében
legkésőbb 2015. március 15. napjáig, míg a jogi
személyiséggel rendelkező társaságoknak (Kft., Zrt.,
Nyrt.), legkésőbb 2016. március 15.-ig kell
megfelelniük az új törvényi szabályoknak.

Érdemes tehát megvizsgáltatni jogásszal a jelenlegi
létesítő okiratot, és ha szükséges az új Ptk-nak
megfelelő módosítás, vagy ki tudja használni a
társaság a diszpozitív szabályok adta lehetőségeket,
akkor 2015. március 15-ig be kell nyújtani a
változásbejegyzési kérelmet.

Oldal:

2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), amely igen
jelentős változásokat hozott.

Illeték és közzétételi díj megfizetése nélkül lehet a
cégbírósághoz benyújtani a változásbejegyzési
kérelmet, és a létesítő okiratot, feltéve, ha a
módosítás kizárólag az új Ptk. rendelkezéseihez
történő igazítás, illetve az új Ptk. eltérést engedő,
diszpozitív
szabályainak
alkalmazása
miatti
módosításokat tartalmaz.
A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező.

