A BÁN ÉS KARIKA ÜGYVÉDI TÁRSULÁS
2013. MÁJUSI JOGI HÍRLEVELE
A SZÁMLÁK VITATÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

Jelen hírlevelünkkel az el nem ismert követelést tartalmazó számlák vitatásának a csődeljárásról és felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény („Csődtörvény”) szerinti, a felszámolási eljárás megindítása szempontjából
lényeges szabályaira hívjuk fel tisztelt Partnereink figyelmét.
1. FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS – NEM VITATOTT
SZÁMLA
A számlák megfelelő módon történő vitatása különleges
jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy felszámolási eljárás
– többek között – akkor kezdeményezhető eredménnyel,
ha az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert
tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül
sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő
hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette az
abban megjelölt fizetési határidőben (póthatáridő).

2. A SZÁMLA VITATÁSÁNAK IDŐPONTJA
Az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési
felszólításának kézhezvételét megelőző napig van helye a
felszámolási eljárás elrendelésének megakadályozása
szempontjából.
Az alábbi ábra segítségével egy példán keresztül mutatjuk
be a számla kibocsátástól a felszámolási eljárás
kezdeményezéséig tartó folyamatot:

ADÓS
Vitatás
Teljesítési határidő

0-15 nap

16-35 nap

36-50 nap

50 nap Fizetési felszólítás

20 nap

Póthatáridő
Eljárás kezdeményezése
HITELEZŐ

Az ábrán 0. napként jelöltük a számla kibocsátásának és az adós általi kézhezvételének időpontját. A számla teljesítési határideje
jelen esetben 15 nap. Az adós szempontjából fontos, hogy a vitatott követelést tartalmazó számlát a kézhezvételtől számítottan
egészen a számlában megjelölt teljesítési határidőt követő 20. napig vitathatja eredménnyel, jelen esetben tehát a számla
kézhezvételétől számított 35. napig. A hitelező szempontjából pedig azért fontos a számla teljesítési határidejét követő 20. nap, mert
ezt megelőzően a felszámolási eljárás megindíthatósága érdekében sikeresen nem szólíthatja fel az adóst. A hitelező a számla
teljesítési határidejét követően tett fizetési felszólításában – jelen esetben a számla teljesítési határidejétől számított 20. napon –
póthatáridő tűzésére köteles, amely példánkban 15 nap, azaz a számla kiállításától számított 50. nap. Amennyiben a hitelező által
tűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, azaz az adós nem teljesít, a hitelező sikerrel kezdeményezhet felszámolási eljárást.
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3. A SZÁMLA VITATÁSÁNAK FORMÁJA
A Csődtörvény meghatározza a számlák vitatásának
formáját, amely érvényesen kizárólag írásban történhet.

A fenti okok közül elegendő csupán egyet megjelölni
ahhoz, hogy a vitatás érdeminek minősüljön.
Természetesen nincs akadálya annak sem, hogy az adós
több különböző okra is hivatkozzon a vitatásban.

A bizonyítás megkönnyítése érdekében mindenképpen
javasolt a vitatást tértivevényes levélben, ajánlott
küldeményként a másik fél részére megküldeni, így
ugyanis igazolható, hogy a társaság megfelelő időben
közölte érdemi kifogásait a másik féllel.

A korábbi gyakorlattól eltérően tehát nem elégséges a
vitatott számlát pusztán visszaküldeni a számla
kiállítójának, hanem érdemben indokolni kell, hogy miért
nem tartja azt az adós elfogadhatónak.

4. A SZÁMLA VITATÁSÁNAK TARTALMA

5. A SZÁMLA VITATÁSÁNAK ELMULASZTÁSA

A számlák vitatása esetén elengedhetetlen, hogy az
tartalmilag érdemben kétségbe vonja a fizetési
kötelezettség:

A számla megfelelő időben, formában és tartalommal
történő
vitatása
elmulasztásának
legfontosabb
jogkövetkezménye, hogy a hitelező – az egyéb törvényes
feltételek
fennállása
esetén
–
eredményesen
kezdeményezhet felszámolási eljárást az adóssal szemben
akár még akkor is, ha az adósnak alapos oka lenne a
számla vitatására, tekintettel arra, hogy a felszámolási
eljárásban a bíróság csupán a felszámolás megindítása
formai feltételeinek fennállását vizsgálja, jogvitát
érdemben nem dönt el.

i)

jogcímét vagy fennállását (pl. a számla alapjául
szolgáló szerződéses jogviszony nem jött létre vagy
nem érvényesen jött létre, a számlát kiállító fél
szerződésből eredő kötelezettségét nem vagy
hibásan teljesítette); vagy

ii)

esedékességét (pl. a számlában megjelölt fizetési
határidő még nem járt le, a felek részletfizetésben
állapodtak meg vagy módosították a fizetési
határidőt); vagy

iii)

mértékét vagy összegét (pl. a kötelezett a
jogosulttal szemben fennálló követelését tarozásába
beszámította).

***
A fentiek alapján javasolt, hogy amennyiben az adós nem
fogadja el a követelést, a felszámolási eljárás eredményes
megindításának elkerülése érdekében a vitatás a számla
kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb
annak esedékessé válástól számított 20 napon belül
kerüljön megküldésre a hitelezőnek, olyan módon, hogy az
legkésőbb az esedékességtől számított 20. napon
megérkezzen a hitelezőhöz.

A fenti összefoglaló a figyelemfelkeltést szolgálja és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Kérjük, hogy konkrét kérdése
esetén forduljon bizalommal irodánk szakembereihez.
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