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Bevallási időszak 

év hó naptól év hó napig

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

napighóévnaptólhóév

Bevallás jellege

Kitöltött lapok száma

06-04 06-0503-03 03-0403-0203-01

Eltérő üzleti év
kódkockája

Szervezeti
kódkocka

Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó 
kötelezettségvállalás jelölése

Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról

Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése

(D)

Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése

Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockája

az adóév első napján

az adóév utolsó napján

Könyvvezetés módjának jelölése

Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

vonalkód helye

Beérkezés dátuma

Postára adás dátuma

Átvevő állami adóhatóság kódjaÁtvevő kódja

H
I
V
A
T
A
L

(A)

hó nap

1429
év

átvevő aláírása

(F)
Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Adótanácsadó, adószakértő vagy
okleveles adószakértő neve

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

P.H.

Adóazonosító száma

Igazolvány száma

adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírásahelység hó napév

Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő jelölése
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(B)

Adózó adószáma

Ügyintéző neve

Székhely/
fióktelep

ajtó

város/
község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege hsz. ép. em.

lépcső-
ház

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve

telefonszáma

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

Benyújtandó az állami adóhatósághoz

a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, 
az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról,

az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról
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Nebuló "a pilisborosjenői iskolásokért" Alapítvány

2 0 9 7 Pilisborosjenő

Fő út 30.

Tamási Zsolt 302519954
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1429-01-01 A társasági adó bevallása 

Adózó adószáma Adózó neve

b)

A 2012-2013. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás 
vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége

A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások 
adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó 
késedelmi pótlék összege a b) rovatban

A)  A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó
     Adónem kód: 101

A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi 
jogi személy végleges adóalapja 

Adókedvezmények (1429-05-01. lap 20. sor c) - b) rovat különbségéből igénybe 
vehető rész)

Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett 
szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) (1429-07-02.lap ±39. ±44. sorok 
összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1429-01-03.lap 52. sor) 
(Iskolaszövetkezet ne töltse ki.)

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 
esetén 1429-03-02. lap 42. sor c) rovat a c) oszlopba, a 42. sor b) rovat a b) oszlopba)

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 
esetén 1429-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)

Az adatok ezer forintra kerekítve

A 2014. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)

Társasági adó (10/19%)

Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön
fizetett (fizetendő) adó számított összege]

08.

09.

01.01.

03.

08.

12.

04.

02.

13.

11.

14.

09.

04.

12.

14.

11.

15. 15.

03.

13.

02.

±

±

16.
16.

a)

év hó nap

év hó nap

A felhasználás időpontja

18.18.

A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási 
szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén 
visszafizetendő összeg [2007. évi CXXVI. tv. 469. § (4)]

A felhasználás időpontja

17.17.

A szerződés megszűnésének időpontja

év hó nap

A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési
tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének
társasági adó kötelezettsége a  c) rovatba, az ehhez
kapcsolódó késedelmi pótlék összege a  b) rovatba

Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]10. 10.

07. 07.
A külföldi vállalkozó adóalapja [±01.-03.+04. -(±05.) sorok,
vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]

Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok,
vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]

06. 06.

Külföldről származó jövedelem ± 05.05.

Iskolaszövetkezet osztaléka

±

±

c)

±

±

19.
A sávos adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv.
29/L. § (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési 
kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó 
késedelmi pótlék összege a b) rovatba

A felhasználási/rendelkezésre álló időpont

év hó nap

19.

20.

A felhasználási/rendelkezésre álló időpont

év hó nap

20.

21. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött 
tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág 
szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének 
társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez 
kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba

A felhasználás időpontja

év hó nap

21.

22.

A felhasználás időpontja

év hó nap

22.

Az adat ezer
forintra kerekítve

23.23. ±

B)  A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2014. évre (illetve
     az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete
     Adónem kód: 101

A 2015. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, 
illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó

a)

1 8 6 7 7 5 5 7 1 1 3 Nebuló "a pilisborosjenői iskolásokért" Alapítvány
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A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű
tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek
bekerülési értékének egyösszegű elszámolása

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Az adatok ezer forintra kerekítve

Immateriális javak

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Beruházások, felújítások

a)

07.

13.

08.

09.

11.

08.

11.

13.

07.

12. 12.

09.

Tenyészállatok

b)

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
    leírása

10. 10.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

c)

Költségként
elszámolt

(módosított)
terv szerinti

értékcsökkenés

Egyéb
ráfordításként

elszámolt
terven felüli

értékcsökkenés

Tao. tv. 1. és
2. sz. melléklete

szerinti
értékcsökkenési

leírás

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Az adatok ezer forintra kerekítve

Immateriális javak

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Beruházások, felújítások

a)

01.

06.

02.

03.

05.

02.

05.

06.

01.

03.

Tenyészállatok

b)

A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)

04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 04.

Bekerülési érték
a mérlegforduló

napon

Nettó érték
a mérlegforduló

napon

Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére1429-A-02-01

Adózó adószáma Adózó neve

1 8 6 7 7 5 5 7 1 1 3 Nebuló "a pilisborosjenői iskolásokért" Alapítvány
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