
Tőkeemelés BillBarTer 
UTalvánnyal

Tőkeemelés utalvány könyvelés felhasználás
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 a Billbarter hungaria Trade kft egy új, kedvező lehetőséget 
kínál a fentiekben érintett cégvezetők számára, amellyel 
nem csak időt, de költséget is megtakaríthatnak.

 � az utalvány
Billbarter hungaria Trade kft saját kibocsátású utalványok 
kereskedelmével foglalkozik, amelynek megvásárlásával 
biztosíthatja vállalkozása számára a szükséges apportot. 
az utalvány érvényessége 5 év. (További felhasználási 
lehetőségeket lásd később.)

tőkeemelés előnyei

 � elkerülhető a tőke összegének befizetése illetve 
vagyontárgy bevitele a vállalkozásba.

 � az emelés társasági adó és illeték mentes.
 � költséghatékony.
 � elkerülhető a hosszadalmas ügyintézés, mivel a 
Billbarter a teljes projektet előkészíti és koordinálja.

 � nem szükséges ügyvédet keresnie, a Billbarter ajánl 
önnek, akivel megosztja a szükséges információkat is, 
így önnek csak egyszer kell befáradnia aláírni. 

 � a Billbarterrel időt is megtakarít, az ügyintézés 
elektronikusan és postai úton történik.

 � (amennyiben szükségesnek látja, természetesen 
munkatársaink személyesen is találkoznak önnel.)

 � a tőkeemelés előnyt jelent finanszírozási és pályázati 
tervek esetén is.

Tőke emelési 
TájékozTaTó

a Polgári törvénykönyv 2014. március 15-i módosítása 
szerint a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéje 
nem lehet kevesebb, mint 3 millió forint. a szabályozás 
nem csak az új vállalkozásokra, hanem visszamenőleg 
is érvényes. a 2014. március 15. előtt alapított társa-
ságok 2017. március 15-ig kaptak haladékot az emelés 
elvégzésére vagy választhatják, hogy átalakítják más 
formába (bt, kkt), esetleg megszűntetik a céget. a 
határidőt elmulasztó társaságokat pénzbüntetéssel 
illetik. ezen felül el kell végezni a társasági szerződés 
új Ptk.-val történő harmonizációját is.

AjánlAtunk

Egyszeri díj: 100.000 Ft + áfa

Tartalmazza az utalvány és a teljes ügyintézés 

díját.

Ügyvédi munkadíj: 30.000 Ft + áfa 

Tartalmazza a tőkeemelés bejegyzését 

és a  társasági szerződés új Ptk. szerinti 

megfeleltetését. 
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tőkeemelés folyamata

 � vegye fel a kapcsolatot a Billbarter központtal. 
munkatársaink rögzítik az ön és vállalkozása alap adatait  
telefonon (amely maximum 5 percet vesz igénybe), 
kiválasztják az önhöz legközelebb eső ügyvéd partnert.

 � a következő adatok megadása szükséges: cégnév, 
székhely, postacím, adószám, cégjegyzékszám, központi 
e-mail és telefonszám valamint minden tulajdonos
neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

 � a fentiek alapján a Billbarter elkészíti szerződését és 
elektronikusan küldi el önnek a kitöltési útmutatóval 
együtt. 

 � kérjük, (adatai ellenőrzése után) a kitöltési útmutató-
ban megadott e-mail címre küldje vissza az alábbiakat: 

 � aláírt szerződés scannelve,
 � kitöltött és aláírt törzstőke befizetési arány 
nyilatkozat (több tulajdonos esetén szükséges),

 � minden tulajdonos részéről lakcímkártya 
és személyi igazolvány (mindkét oldala) és 
adókártya,

 � aláírási címpéldány(ok) és legutolsó, érvényben 
lévő, módosított társasági szerződés.

 � Billbarter továbbítja adatait és iratait a választott 
Ügyvéd részére, aki előkészíti a társasági szerződés 
módosítását a tőkeemelésről és a Ptk. harmonizációról 
(amennyiben ez szükséges).

 � az ügyvéddel egyeztetett időpontban és helyen 
történik a szerződés aláírás és az ügyvédi díj (30.000 
ft+áfa) fizetése. 

 � Billbarter postázza az utalványt valamint elektro-
nikusan kiküldi a díjbekérőt (100.000 ft+áfa).

 � Ügyvédi iroda értesítést küld a sikeres bejegyzésről. 
a Billbarter rendszeréből értesítést kap és letöltheti 
a bejegyzést igazoló dokumentumokat.

tőkeemelési lehetőségek és költségeik

Befizetés befizetett összeg 2.500.000 ft*

apport
ingó, ingatlan vagyon 
könyvvizsgálói
értékbeécslés díja

vagyontárgy 
értéke
50.000 ft

utalvány bónusz: társasági szerződés Ptk. szerinti 
harmonizációja

emelés el-
mulasztása

vezető tisztségviselőt 
terhelő pénzbírság

100.000 ft-tól 
1.000.000 ft-ig

*500.000 ft-ról 3.000.000 ft-ra történő emelés esetén.

amennyiben a vállalkozás kizárólag a Ptk. hatályba
lépése miatti módosításokat végzi el a társasági
szerződésben, a változás bejegyzési kérelem illeték
és közzétételi díj mentes.

 � könyvelés

T 36. követelések
k 32. jegyzett, de még be nem fizetett tőke
a cégjegyzékbe bejegyzést követően:
T 32. jegyzett, de még be nem fizetett tőke
k 411. jegyzett tőke

utalvány visszaváltás, további felhasználás

� az utalvány érvényessége 5 év. a lejárattal a vállal-
kozás veszteséget könyvel el, amellyel csökken a 
saját tőke összege (jegyzett tőke változatlan).  
� A veszteség elkerülésére javasoljuk a visszavál-
tást (nem kötelező!), amely kizárólag Barterváltóra  
(Bv) történhet. a Bv belső elszámolási egység, nem 
pénz, hanem pénzügyi eszköz, követelés, amely nyil-
vántartása 1ft=1Bv összegen történik, a számviteli 
törvénynek megfelelően. a Bv kizárólag elektronikus 
formában létezik, elektronikus (Besz) számlán kerül 
nyilvántartásra, számlakivonatok alapján könyvelendő. 
a Bv elszámolását a Billbarter hungaria Trade kft. 
anyavállalata,  a Billbarter hungaria zrt. üzemelteti. 
� a Bv elsődleges célja a csatlakozott vállalkozások 
forgalmának fellendítése, egy zárt kereskedelmi 
rendszerrel, amelyben az elfogadóhelyek részben 
forinttal és részben Bv-val fizethetnek (a Bv fizetés 
az áfa összegét nem érinti) egymásnak.
� a vásárlás mellett a Bv egyéb vállalati problémák 

megoldására is alkalmas, például tagi kölcsön kiváltás. 
� a visszaváltás díjmentes. kizárólag a felhasznált 
Bv után tranzakciós díj kerül kiszámlázásra. 
� a visszaváltás a szerződésben jelzett kiegészítő 
szerződés kötéssel jár, a sikeres bejegyzés után rész-
letes tájékoztatást küldünk elektronikusan.

a billbarter további szolgáltatásai

 � Pályázati felkészítés és ügyintézés (előzetes 
minősítés, megfelelő pályázat kiválasztása, 
számviteli  felkészítés, hitel ügyintézés, pályázat 
írás). 

 � finanszírozásra felkészítés és közvetítés (megfelelő 
finanszírozási forma kiválasztása, számviteli 
felkészítés, igénylés készítése és leadása).

 � számviteli átvizsgálás és megoldások (vállalati 
problémák megoldása).

 � adótanácsadás.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdek-
lődését, érdeklődjön telefonon vagy küldje 
el a kért dokumentumokat elektronikusan 
és visszahívjuk!
E-mail cím: info@billbarter.com
Központi telefonszám: 06-96-528-096




