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Jegyzett tőke emelés Barterváltóval 
 

A Billbarter Hungaria Zrt. jegyzett tőke emelés céljára biztosít Barterváltó Vásárlási Keretet, amellyel alacsony 
költségek mellett, rövid határidőn belül előteremtheti a 2014. március 15-én érvénybe lépett kötelező jegyzett tőke 
emeléshez szükséges apportot.  

Barterváltó 

A Billbarter Hungaria Zrt. egy elektronikus elszámolási rendszert üzemeltet, amely elsődlegesen a csatlakozott 
vállalkozások közötti kereskedelem elősegítését célozza, a vásárlásokhoz szükséges forint eszköz 
kiegészítésével Barterváltóban. A Barterváltó elnevezésű eszköz, 1 forint 1 Barterváltó értéken kerül 
elszámolásra a számviteli törvénynek mindenben megfelelő formában. A Barterváltó papír formában nem létezik, 
forintra vissza nem váltható, felhasználása a csatlakozott, vállalati és magán ügyfelek között lehetséges. A 
Barterváltó a forint tőke kiegészítése mellett alkalmas különböző vállalati problémák megoldására is. 
 
Barterváltó vásárlási keret 

A Barterváltó vásárlási keretet igénylés és bírálati procedúra után a Billbarter Hungaria Zrt biztosítja az Igénylő 
számláján. A Keretnek előre fizetendő éves díja van, amelynek befizetése után a Keret egy évig elérhető. A Keret 
egyszeri elköltéséig és visszatöltéséig használata -egy  éven belül- további költséggel nem jár.   

Billbarter Hungaria Trade Kft 

A jegyzett tőke emeléséhez a Billbarter Hungaria Zrt, leányvállalata, az utalvány kibocsátással foglalkozó 
Billbarter Hungaria Trade Kft, biztosítja az apportálható utalványt, 100% Barterváltó elfogadással. A vásárlást a 
Keretmegállapodásban foglaltak szerint a Billbarter Hungaria  Zrt. (képviselője) automatikusan intézi a cégvezető 
részére. A kibocsátott utalvány lejárata 1 év, amelyet a vállalkozás beválthat Billbarter Hungaria Trade Kft-nél a 
lejárati határidőig Barterváltóra, amely folyósításra kerül Barterváltó számláján és szabadon felhasználható az 
Elfogadóhelyek között. 

A teljes folyamat 

1. Regisztráció és Barterváltó számlanyitás vállalatnak és a cég vezetőjének.  
2. A vállalat vezetője magánszemélyként Keretet igényel a minősítési adatlap kitöltésével. 
3. Bírálat után a Billbarter Hungaria Zrt. elektronikusan eljuttatja az összes iratot valamint a díjbekérőt a 

vállalat vezetőjének. 
4. A tranzakciós díj befizetése és a dokumentumok postai beérkezése után folyósításra került a Barterváltó 

vásárlási Keret a cégvezető Barterváltó számláján. 
5. A megállapodásban rögzítettek alapján Billbarter Zrt automatikusan elvégzi az utalvány-vásárlást a 

Billbarter Hungaria Trade Kft-től, a kapott Kerettel fizetve. 
6. Billbarter Hungaria Trade Kft elpostázza az utalványt és a Megállapodást eredeti példányban az Ügyfél 

részére, amelyet a cégvezető, annak értékén apportálhat vállalkozásába és törzstőke emelésre fordíthat. 
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A fenti folyamatot hatékonyságra terveztük, így nagyban automatizált. Önnek a regisztrációs adatok 
megadásában és a szerződések aláírásában kell részt vennie. Az utalvány kézhezvétele után a tőkeemelés 
további teendői (érték nyilatkozat, bejelentés, közzététel stb.) és költségei az Ügyfélt terhelik. 

Költségek 

• Regisztráció és számlanyitás díjmentes 
• Minősítés (/év): 10.000,- Ft+Áfa (br. 12.700,- Ft) 
• Szerződéskötéskor: 4% Ft+Áfa 
•  (2. év: 4%+Áfa , 3. év: 2%+Áfa, továbbiakban: díjmentes) 
• (Fentiek nem tartalmazzák a bejegyzéssel kapcsolatos ügyintézést és költségeket.) 
• (Tranzakciós díj az utalvány beváltása után a vállalkozás Barterváltó számláján történt mozgás után.) 

Összehasonlítás (2.500.000 Ft emelés esetén): 

Emelés tagi kölcsönből Emelés apportból Emelés Barterváltóval 
10%társasági adó +  
18% ajándékozási illeték 

ingó, ingatlan vagyon + 
könyvvizsgáló értékbecslés Utalvány

700.000 Ft Vagyontárgy+50.000 Ft 250.000 Ft (3 részletben) 
  

Dokumentáció 

Keret igényléséhez elektronikusan küldendő: 

• Cégvezető személyes iratai (szem.ig, lakcímk., adókártya másolata) 
• Vállalkozás aláírási címpéldánya, cégkivonat. 

A sikeres Keret igénylés után Billbarter Hungaria  Zrt. a következő dokumentumokat állítja ki: 

• Keretmegállapodás 
• Saját váltó 
• Készfizető kezesi megállapodás 
• Minősítési adatlap 
• Díjbekérő (tartalmazza a tranzakciós és minősítési díjakat)  
• Számla (a befizetést követően kerül kiállításra) 

Billbarter Hungaria Trade Kft. állítja ki a Barterváltó utalást követően: 

• Utalvány 

A folyamat követésében kollégáink és elektronikus rendszerünk is lépésről lépésre segítséget 
nyújtanak! Forduljon hozzánk bizalommal! 
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