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1. sz melléklet 

SZEMÉLYI NYILATKOZAT 

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet szerinti állami jutalomra való jogosultság 
megállapítása iránti eljáráshoz 

 

Sportesemény 
neve: 

Ideje: Helyszíne: Sportszakember neve: Versenyző neve: 

A versenyző 
sportszakmai           

felkészítésében 
végzett feladatköre: 

Végzettséget igazoló oklevél 
száma, képesítés megnevezése: 

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kókai Dávid János Szabó Anita Petra Edző 
Okleveles sportedző 
SPE15002/19/2012 

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kókai Dávid János Szabó Anita Petra Nevelőedző 
Okleveles sportedző 
SPE15002/19/2012 

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Károlyi Frigyes Károlyi Csilla Edző 
Búvárúszás sportoktatói 

338962-01 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kovács Viktor Ákos Károlyi Csilla Nevelőedző 
Testnevelő tanár 

PT H 004573 6015/2004 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Nagy Márk Varga Krisztina Edző 
Okleveles Sportedző 
SPE 08011/02/2014 

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kókai Dávid János Senánszky Petra Edző 
Okleveles sportedző 
SPE15002/19/2012 

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kókai Dávid János Suba Sára Edző 
Okleveles sportedző 
SPE15002/19/2012 

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kókai Dávid János Suba Sára Nevelőedző 
Okleveles sportedző 
SPE15002/19/2012 

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Szabó László Blaszák Lilla Gréta Edző 
Sportedző (úszás) 

SE/19/2011 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Juhos Gergely Blaszák Lilla Gréta Nevelőedző 
Sportedző 

PTF 110516 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Jakoda Tibor Bukor Ádám Edző 
úszó oktató 

ST 1534 



  

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Jakoda Tibor Bukor Ádám Nevelőedző 
úszó oktató 

ST 1534 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Veress András Géza Mozsár István Alex Edző 
Szakedző 

006583/ 3818/2001 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Veress András Géza Mozsár István Alex Nevelőedző 
Szakedző 

006583/ 3818/2001 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Házler Tamás Mozsár István Alex Nevelőedző 
Sportoktató 

066946/33896201 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kovácsné Solymossy 
Mária 

Hamlin Matthew 
William 

Edző 
Sportedző 

P94-150431/SPE08/2010 0043 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kovács László 
Hamlin Matthew 

William 
Nevelőedző 

Sportedző 
283/3961/78 

XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Veress András Géza Kiss Nándor Edző 
Szakedző 

006583/ 3818/2001 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Szarvas Gábor Kiss Nándor Nevelőedző 
Sportedző 

161546/02/2018 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Szenes Mátyás            Holoda Péter Edző 
Sportedző 

               CXB B 560176 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kosztin Tibor Cséplő Kelen Edző 
Búvárúszó szakedző 

3816/2001 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Kovács József Sincki Ádám Edző 
Úszó szakedző 

2183/1985 
XI. IWGA 
Világjátékok 

2022. júl. 
7-17. 

Birmingham 
(USA) 

Őri-Paczolai Györgyi Sincki Ádám Nevelőedző 
Úszó szakedző 

2821-1990 
             

Kelt: Budapest, 2022. év június hó 03. nap 

A Magyar Búvár Szakszövetség Szövetség Elnöksége a 2022/2020220601 sz. határozattal elfogadta. 

 

…………….………………………………..     
országos sportági szakszövetség képviselője 



  

 
 

 

 

 

Melléklet 

Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 

szerinti állami jutalomra való jogosultság megállapítása iránti Személyi Nyilatkozathoz kapcsolódó jogszabályhelyekről 

 

 

 

Rendelet 4. § (2) Az edző, a sportszakember és a nevelőedző személyéről a (4) bekezdés szerinti szervezetek írásban tesznek nyilatkozatot (a 

továbbiakban: személyi nyilatkozat) a sportköztestületnek - a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben, amennyiben a sportágban nem működik országos 

sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége, a sportpolitikáért felelős miniszternek - a versenyző sport 

világeseményre történő kiutazását megelőzően, a sport világeseményre történő utolsó versenyzői nevezéstől számított hét napon belül. A személyi 

nyilatkozatban az edző és a nevelőedző személyét a versenyzői javaslat (a továbbiakban: versenyzői javaslat) alapján kell meghatározni. A versenyzői 

javaslatot a személyi nyilatkozathoz csatolni kell. A személyi nyilatkozat a versenyzői javaslat nélkül érvénytelen. 

Rendelet 4. § (9) A személyi nyilatkozat érvényességét megalapozó versenyzői javaslat hiányában edző, sportszakember, nevelőedző nem részesülhet 

állami jutalomban. Nevelőedző egy versenyző után csak egy sport világesemény esetén részesülhet állami jutalomban. 

 



a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS

2021. évben kezdődő adóévről a/az  önkormányzat
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 

21HIPA

Bevallás jellege

Éves bevallás

I.

Záró bevallás

Előtársasági bevallás

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

Év közben kezdő adózó bevallása

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

Az Szja-törvény szerinti átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő bevallása

A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás

A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

Önellenőrzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13. A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére
történő megküldése is szükséges!)

15.

8. A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, őstermelők családi gazdaságának tagja által az őstermelők családi
gazdaságának teljes tevékenységvégzéséből származó iparűzési adóalap utáni adó bevallása

Az Szja-törvény szerinti átalányadózást választő mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni
vállalkozó bevallása9.

Sportvállalkozás által benyújtott bevallás14.

16. Jogutódként a jogelőd adókötelezettségéről szóló bevallás

Bevallott időszakII.

év hó naptól

év hó napig

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2 0 2 1 0 1 0 1

2 0 2 1 1 2 3 1

Ny.v.:21.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.05.29 23.07.42



Záró bevallás

Felszámolás

III.

Végelszámolás

Kényszertörlés

Adószám törlése

Átalakulás

Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem
bejegyzés előtti visszavonása

Székhely áthelyezése

Telephely megszüntetése

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése

A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

Egyéb:

1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

15.

16.

17.

A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése6.

Hatósági megszüntetés7.

Egyesülés Szétválás

A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése13.

A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése14.

I

A bevallásban szereplő betétlapokIV.

A B C D E F G H J

Ny.v.:21.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.05.29 23.07.42



AdóalanyV.

Adóalany viselt neve 
(családi- és utóneve, cégneve):

Születési helye: város/község

Születési ideje: év hó nap

Anyja születési családi- és utóneve:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Székhelye, lakóhelye: város/község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

Az adóbevallást kitöltő neve
(ha az nem azonos az adóalannyal):

Telefonszáma:

E-mail címe:

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Adóalany születési családi- és utóneve: 2.

12. Jogutód adószáma:

Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

VI.

a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

a)

b)

c)

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.

        

          

2 4 8 1 0 2 0 5 2 4 2

1 1 4 6 Budapest

Istvánmezei út 1-3. 2 216a

Tamás Mónika

320-2970

tmoni@kpluszj.hu

           

Ny.v.:21.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.05.29 23.07.42



Az adóVII.

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
(részletezése külön lapon található)*:

1.

Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások
értékének figyelembe vehető 
(a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó
adóalany esetén: "E" lap II/7. sor) együttes összege:

2.

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke:

4. Anyagköltség:

Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége:

5.

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének
alkalmazása esetén: "E" jelű lap III/11. sor]**:

Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció***:7.

10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
[6+7; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 8+9]:

11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó
- a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti -
települési szintű adóalap:

12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint
(maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
(11-12-13-14):

16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege 
(a 16.1 vagy a 16.2 sor szerinti adóösszeg)

(15. sor x %):

+

Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap
[6. sor + 7 sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor;
ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint
8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

8.

Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő
vállalkozónak]:

13.

9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli
önellenőrzési különbözet***:

+

8.3. Kimentési adóalap:

8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév
12 hónapra számított adóalapjának összege:

8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap
[6. sor + 7. sor „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]

14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja
VI. b) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel
VI. c) pont esetében = a KIVA alapja
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:
VI. a) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,
VI. c) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
*** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

16.1.Iparűzési adó önkormányzati adórendeleti mérték szerint:

16.2.Csökkentett adóösszeg a KKV számára

      2 2 9 9 4 9 6

       3 1 0 6 0 0

             

       1 0 0 6 3 2

             

      1 8 8 8 2 6 4

             

             

             

             

             

             

      1 8 8 8 2 6 4

      1 8 8 8 2 6 4

             

             

             

      1 8 8 8 2 6 4

        1 8 8 8 3

        3 7 7 6 5
2

        1 8 8 8 3

Ny.v.:21.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.05.29 23.07.42



18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő
vállalkozónak]:

A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt
belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

20.

Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben
elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti
fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó
hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:

23.

Az iparűzési adófizetési kötelezettség
[16-(17+18+19+20+21+22+23)]:

24.

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint
(maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:

17.

Az adóVII.

A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt
úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

22.

21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt 
külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

25. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

26. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-a:

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
 [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

19.

             

             

             

             

             

             

             

        1 8 8 8 3

             

             

Ny.v.:21.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.05.29 23.07.42



Adóelőlegek bevallásaVIII.

év hó naptól év hó napig

1. Előlegfizetési időszak:

év hó nap2. Első előlegrészlet: Esedékesség:

Összeg (forintban):

év hó nap3. Második előlegrészlet: Esedékesség:

Összeg (forintban):

2.1.

3.1.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek

IX.

Jelen adóbevallást ellenjegyzem:

helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
aláírása

Adótanácsadó, adószakértő neve:

Adóazonosító száma:

Bizonyítvány, igazolvány száma: 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

1.

2.

3.

4.

*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

2 0 2 2 0 7 0 1 2 0 2 3 0 6 3 0

2 0 2 2 0 9 1 5

              0

2 0 2 3 0 3 1 5

          1 8 8 8 3

Budapest 2 0 2 2 0 5 2 7

Ny.v.:21.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.05.29 23.07.42



"A" JELŰ BETÉTLAP

2021. évben kezdődő adóévről a/az  önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása 
[éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

AdóalanyI.

Adószáma:

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Az 5. sorból a regisztrációs adó:

Nettó árbevételII. (forintban)

1.

A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó
vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti
nettó árbevétel:

2.

Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege:

5.1.

4.

Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az
alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

5.

Jogdíjbevétel:3.

Felszolgálási díj árbevétele:6.

Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 
[2-3-4-5-6-7]:

Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi
termékadó:

5.2.

7. Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv.
szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele*:

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása
szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival
összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU
rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra
és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a
legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156.,
2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül.
A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
aláírása

NyilatkozatII/A.

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés
miatti adócsökkenést választásom szerint

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos
szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.
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"E" JELŰ BETÉTLAP

2021. évben kezdődő adóévről a/az  önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes
összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

AdóalanyI.

Adószáma:

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: 

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás eseténII. (forintban)

1.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen:2.

A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan)
megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások
értéke együttes összege:

Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:

6.

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!)

Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások
értékének együttes összege:

7.

Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti 
export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített 
szolgáltatások értéke:

3.

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!)

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti
közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez
kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a
dohány bekerülési értéke:

4.

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!)

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci 
és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében
vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény
szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz 
és villamosenergia beszerzési értéke:

5.

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!)

[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 
500 M Ft  feletti nettó  árbevétel esetén: (3+4+5+6)]
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06-03

A-01

(C)

Bevallási időszak 

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

év hó naptól év hó napig

napighó

03-01, 03-02, 03-03

évnaptólhóév

Bevallás jellege

NY

10

A-02

06-04

01 02-01, 02-02, 02-03

05-01
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06-02

07 08 EUNY
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Kitöltött lapok száma

05-02

02-AKTAM

06-01 06-05

RNYIL-02RNYIL RNYIL-01

AHA-07A-04 A-05 A-06

SPBEJ-01

05-03

A-08 A-08-R1

05-04

vonalkód helye

Beérkezés dátuma

Postára adás dátuma

Átvevő szervezet kódjaÁtvevő kódja

H
I
V
A
T
A
L

(A)

hó nap

2129
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

aláíráshelység hó napév

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett 
pénzügyi képviselő jelölése

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S

(B)

Adózó adó/csoportazonosító száma

Ügyintéző neve

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve

telefonszáma

Csoportos társaságiadó-alany jelölése

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

BEVALLÁS és 2129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

a 2021. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, 
illetve az innovációs járulékról

2 0       

2 0       
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2129-NY-01 Nyilatkozat
Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

1.

2.

3.

5.

10.

11.

12.

13.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

Gazdálkodási forma jelölése

Ha Ön az 1. pontban az "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "k", "ny", "w" 
értéket jelölte be, kérjük az EREDMÉNY összegének kitöltését

Ha Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitelű iskolaszövetkezet), 
"gy" (kettős könyvvitelű közérdekű nyugdíjas szövetkezet), vagy
"cs" (kettős könyvvitelű kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete) 
értéket jelölte be, kérjük az OSZTALÉK összegének kitöltését

+/-

27.

A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, ha az 1. pontban az 
"e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

b) Egyéb ágazat

Eltérő üzleti év kódkockája ("X-szel")

Végelszámolás alatt áll jelölése ("X-szel")

Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)

Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)

Szervezeti kódkocka

Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockájának jelölése az adóév első napján

Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockájának jelölése az adóév utolsó napján

Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")

Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

Könyvvezetés módjának jelölése

Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

Nyilatkozat a növekedési adóhitel alkalmazásáról ("X-szel")

Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról

Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése

Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")

A 17 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény 
igénybevételére irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")

IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése

Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó 
helyett a számviteli szabályok szerint megállapított adóévi fizetendő adó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8)]

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

2 4 8 1 0 2 0 5 2 4 2 MBSZ Nonprofit Kft.
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Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

A társasági adó bevallása 2129-01-01

(c)

Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba

11.

12.

06.

07.

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

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

Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, vagy kisgyermekkel otthon 
lévők szövetkezetének osztaléka

+/-

Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem +/-05.

+/-

Társasági adó (9%) 
Csoportos társaságiadó-alany esetén a 
2129-A-08 lap 01. sor e) rovat adata

+/-

+/-

(b)

A)  A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

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

Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész 
(2129-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)

Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, 
esetükben a tárgyévi eredmény) [2129-07-02. lap 39. sor, vagy 
az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 2129-01-04. lap 95. sor] / vagy 
IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2129-A-03-01. lap 40. sor) 
(Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezete ne töltse ki.)

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 
esetén 2129-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) 
rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, 
ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, 
melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 
esetén 2129-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) rovatba, a 60. sor a) rovat a b) 
rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, 
ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, 
melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni

Az adatok ezer forintban

A 2021. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] 
(Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 2129-01-06. lap 
189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata) 

Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) 
adó számított összege],
csoportos társaságiadó-alany esetén a 2129-A-08 lap 01. sor c) rovat adata

08.

01.

03.

02.

15.

04.

14.

13.

+/-

+/-

(a)

09.
Csoportos társaságiadó-alany adóévben leírt vesztesége a c) rovatba, az adóévben 
keletkezett veszteség összege az a) rovatba, illetve a korábbi 
adóévek (még fel nem használt) veszteség összege a b) rovatba

10.
Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06. - 10. sorok] a c) rovatba, 
a csoportos társaságiadó-alany következő év(ek)re 
továbbvitt veszteség összege az a) rovatba +/-

2 4 8 1 0 2 0 5 2 4 2 MBSZ Nonprofit Kft.
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2129-01-02 A társasági adó bevallása 
Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

24.

év hó nap

év

19.

A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 
2021. évi adókötelezettség  a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő 
adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba 
(A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

hó nap

A 2019-2020. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége, 
illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési 
kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági 
társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége

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

22.

23.

18. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete

16. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]

A felhasználás időpontja

A felhasználás időpontja

25.

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

26. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött 
tartalék jogdíjra jogosító immateriális jószág 
szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének 
társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez 
kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba

A felhasználás időpontja

év hó nap

27.

17.
A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2021. évi 
adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető 
csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

A felhasználás időpontja

év hó nap

A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó a c) rovatba, 
a Tao. tv. 26/A. § (6) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetendő társasági adó 
a b) rovatba

28.

A)  A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101) Az adatok ezer forintban
(b) (c)(a)

20. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §] 

21.
2021. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok], 
a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba 
(A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

Az adat ezer forintban

34. +/-

B)  A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2021. évre 
     (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg-különbözete (Adónemkód: 101)

A 2022. május 31-ig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, 
illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó

(a)
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Adózó adószáma Adózó neve

2129-01-04 A jövedelem- (nyereség-)minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető 
adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs 

járulék bevallása

(Ezt a lapot a csoportos társaságiadó-alany ne töltse ki!)

F)  Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

80.

81.

82.

84.

Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]

Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9) bekezdés]

Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés] 

Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7) bekezdés] +/-

83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82. sorok] +/-

(a)

Az adatok ezer forintban

+/-

85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)] +/-

86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított 
jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok]

+/-

Adózás előtti eredmény [90.-94. sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége]

(Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)

95.

93. Ráfordítást jelentő elszámolások

91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

90.

Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen a c) rovatba 
(Az a) rovatba csak a nonprofit szervezet 
írja be az alap és a vállalkozási 
tevékenysége együttes bevételét)

Az adatok ezer forintban

(a) (b) (c)

92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+93. sorok]   

G)  Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez 
      kapcsolódó adatok 

+/-

+/-

+/-

(a)

105. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig 
fizetendő vagy visszaigényelhető összeg 

I)  Az éves innovációs járulék és a 2021. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete

+/-

Az adat ezer forintban

(a)

100. Az innovációs járulék éves összege [az Inno. tv. 16. § (1)-(2) bekezdései]

H)  Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónemkód: 184) Az adat ezer forintban
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Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

2129-03-01
A csoporttag adószáma

Lapszám

(c)(b)

A bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
történő kivezetésének adóévi árfolyamnyeresége, figyelemmel az elszámolható 
ráfordítás összegére, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]05.

Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]

A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben 
megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11.]

A jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek 
az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege 
[Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16), (22)-(25)]

A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre
figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]

A tulajdoni részesedés kivezetése miatt a Tao. tv. 7. § (10) bekezdés szerinti értékét 
meghaladóan elszámolt bevétel a törvényben megfogalmazott kivételekkel 
[Tao. tv. 7. § (1) gy); 7. § (10); 4. § 11.]

A társasháztól, a társasüdülőtől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a 
társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]

A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) 
pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként 
elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) b)]

Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként 
elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, 
beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt 
értékvesztés a c) rovatba. Az a) rovatba kérjük kiemelni a kapcsolt 
vállalkozással szembeni behajthatatlan követelés elszámolt összegét 
[Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]

Az adatok ezer forintban

Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök 
kivezetésekor,- kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a 
forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, 
feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, 
ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet]

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben 
leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 
17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)]

Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá az Air.-ban, 
az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített 
bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]

Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt 
árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e 
kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]

Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett 
kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel 
megállapított összeg, az előírt feltételek szerint  [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]

Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakirányú oktatásban 
részt vevő tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, 
továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett  
szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) i), ib), (3)]

Szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i), ia)]

A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, 
de legfeljebb az adózás előtti eredmény összege, 
[Tao. tv. 7. § (1) f) ; 7. § (15), 16. § (1) a)]

(a)

14.

04.

18.

09.

12.

07.

11.

02.

10.

06.

03.

15.

13.

17.

01.

08.

16. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében 
az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést 
követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]

  1
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2129-03-03 Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

A csoporttag adószáma

Lapszám

MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó 
bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3)]

Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 2129-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]

39.

60.

A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti 
csökkentő tétel összege35.

Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál - választása szerint - e 
jogügylet alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét 
meghaladó része figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 16. § (12)-(14)] 

36.

37. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál 
[Tao. tv. 16. § (13)-(14)]

38. A bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozítív nyeresége
[Tao. tv. 7. § (1) e); (22)-(25)]

59. Egyéb csökkentő jogcímek

Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]40.

41.
A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy 
elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]

Az adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás [Tao. tv. 24/B. § (3)]43.

51.

52.

50.

49.

48.

47.
Az Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési értéke, illetve ennek növekménye a beruházás, 
felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti 
díja, illetve a munkásszállás fenntartásának, üzemeltetésének költségei [Tao. tv. 7. § (1) kb)]

A műemléki ingatlan illetve védelem alatt álló épület, építmény karbantartásának költsége 
[Tao. tv. 7. § (1) sz); 7. § (26), (29)] 

Műemléki ingatlan, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kulturális örökségvédelmi célú 
beruházására, felújítására, karbantartására, valamint vagyoni betét beszerzésre tekintettel járó, 
az eredeti jogosulttól átvett kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) x); (26)-(29)]

Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének meghatározott része 
[Tao. tv. 7. § (1) m); 7. § (8)-(8e)] (A 2129-02-03. lap 24. sor a), b) rovat adata)

A munkavállalók számára épített bérlakás bekerülési értéke, illetve 
a bekerülési érték növekménye [Tao. tv. 7. § (1) kc)]

Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye, figyelemmel a feltételekre 
[Tao. tv. 7. § (1) l), 7. § (31)-(32)] (A 2129-02-03. lap 27. sor d) rovat adata.)

53.
Az adóévet megelőző adóévben alkalmazott Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pont szerinti 
adóalap-növelő tétel figyelembe nem vett része [Tao. tv. 7. § (1) ny)]

54.

55.

56.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás) Az adatok ezer forintban

(b) (c)(a)

42.
A kisajátítás (kisajátítást pótló adásvétel) során realizált nyereség 
[Tao. tv. 7. § (1) ly)]

44.
Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlanhoz kapcsolódóan 
a Tao. Tv. 7. § (1) d) pont szerinti összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]

45.
Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlannal közvetlen 
összefüggésben, a közhasznú tevékenység ráfordításaként az adóévben elszámolt 
összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]

57.

58.

  1
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(b)(a)

A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az 
adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra illetve 
a felsőoktatási intézmény támogatására tekintettel elszámolt többletkedvezmény 
vagy ennek kétszerese, attól függően, hogy a szerződésben vállaltak mely ok miatt nem 
teljesültek [Tao. tv. 8. § (1) s); 29/C. § (7)]

A kamatlevonás-korlátozási szabály figyelembevételével megállapított összeg a 
Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének rendelkezéseire is tekintettel [Tao. tv. 8. § (1) j); 8. § (5)]

A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés,  
figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)]

A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során 
a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést 
követő adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)]

Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások 
összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 29/A. § (4); 3. számú melléklet]

A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot 
növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]

Az adatok ezer forintban

Az adóellenőrzés, valamint Air., Art. szerinti önellenőrzés során megállapított, adóévi 
költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját 
teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. § (1) p)]

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre 
[Tao. tv. 8. § (1) gy)]

A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve 
az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként 
elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való 
kivezetésekor, (kivéve, ha a kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be), 
vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott 
tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti 
eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)]

A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként 
elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés 
- figyelemmel a kivételekre - bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke 
kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a 
részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként 
figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) t), (7)]

Beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény 
csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, 
meghatározott esetekben [Tao. tv. 8. § (1) u); 16. § (16) b)]

Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre az adóévben ráfordításként 
elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, valamint e részesedés bármely jogcímen 
történő kivezetése következtében elszámolt veszteség, meghatározott rész, 
vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt 
értékvesztés, árfolyamveszteség, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivezetése 
[Tao. tv. 8. § (1) m)]

Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az Air., az Art. és a Tb-törvények szerinti 
jogkövetkezmények miatti ráfordítás, kivéve, ha az önellenőrzéshez kapcsolódik 
[Tao. tv. 8. § (1) e)]

08.

16.

04.

01.

14.

02.

07.

06.

15.

11.

13.

10.

03.

09.

A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a 
kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés - figyelemmel a kivételekre - 
bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben 
bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott   
rendelkezésalapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg 
[Tao. tv. 8. § (1) r), (7)]

12.

Ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletből származó jóváhagyott osztalékkal 
csökkentett pozitív adózott eredményének a törvényben nevesített része [Tao. tv. 8. § (1) f)]

05.

Az előző adóévhez viszonyított létszámcsökkenés és az előző adóév első napján 
érvényes minimálbér évesített összeg szorzatának 120 százaléka, de legfeljebb az 
adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevett kedvezmény 20 százalékkal 
növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre 
[Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch); 16. § (16) c)]

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek2129-04-01
A csoporttag adószáma

Lapszám   1
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60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 2129-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]

59. Egyéb növelő jogcímek

Az adatok ezer forintbanAz adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)

36.
A kisvállalati adóalanyiság időszakában tőkebevonásra tekintettel 
alkalmazott adóalap csökkentés, a tőkekivonáskor [Tao. tv. 8. § (1) q)]

Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-kedvezményének 
kétszerese a részesedés kivezetésekor [Tao. tv. 8. § (1) g)]37.

38.
Korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésre elszámolt 
értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) i)]

39.
Jogutód nélküli megszűnéskor a korábban kedvezményként érvényesített 
Tao. tv. 7. § (1) m) pont szerinti összeg kétszerese, ha az adóalap 
növelésként nem került érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) c), cd)]

40.
Tőkekivonás esetén az áthelyezett eszközök, tevékenységek kivonáskori piaci 
értékének a kivonáskor fennálló számított nyilvántartási értékével csökkentett összege 
[Tao. tv. 16/A. § (1), (2)]

41. Az adóelkerülésre vonatkozó szabályok [Tao. tv. 16/B. §] alapján az adóalapnál nem 

42.

43.

44.

45.

(b)(a)

2129-04-03 Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

A csoporttag adószáma

Lapszám   1
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* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet a B), illetve a C) táblázat utolsó sorának összegénél kérjük figyelembe venni.

Figyelem!
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a végelszámolás alatt álló adózó az A), B), C), D), E) táblázatok egyikébe 
sem írhat adatot. A többi adózó az A) táblázat kitöltésével meghatározott adóelőlegét a B) vagy a C) táblázatban, a 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba, a halászati ágba tartozó pedig a D) vagy az E) táblázatban vallja be.

A társaságiadóelőleg-kötelezettség bevallása2129-06-01
Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

Az adatok ezer forintban

Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege 
[2129-01-02. lap 21. sor c) rovat adata vagy a 2129-01-06. lap 180. sor b) rovat adata]

x 365 vagy 366)

A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása
(a)

Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma02.

01.

03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy
01. sor
02. sor

 
*

- I. negyedév

- II. negyedév

- III. negyedév

- IV. negyedév

A 2022. július 1-je és 2023. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege 
(egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok)

Az adatok ezer forintban

Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka

B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén
    (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)

05.

07.

04.

08.

06.

(a)

2022.

2023.

 
*

Az adatok ezer forintban

(a)

2023.

2022.

- augusztus

- december

- február

- január

- július

- június

- május

- március

- november

- október

- szeptember

- április

A 2022. július 1-je és 2023. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege 
(egyezően a 03. sor adatával) (10-21. sorok)

Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része

C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén
    (ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)

12.

18.

16.

13.

14.

19.

11.

10.

20.

15.

09.

21.

17.

2 4 8 1 0 2 0 5 2 4 2 MBSZ Nonprofit Kft.
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(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére2129-07-01

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

A csoporttag adószáma

Lapszám

A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési
                        kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege

25.

- adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege
   (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)

- bérjárulékok

- egyéb szolgáltatások értéke

- eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

- eladott áruk beszerzési értéke

- igénybe vett szolgáltatások értéke

- követelések elszámolt értékvesztésének összege

- személyi jellegű egyéb kifizetések

A 04. sorból:  - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére -
                        visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege

A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele

A 06. sorból: - anyagköltség

A 14. sorból: - bérköltség

Aktivált saját teljesítmények értéke

Anyagjellegű ráfordítások összesen [07.+08.+09.+10.+11. sorok]

Az adatok ezer forintban
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

- pénzügyi szervezetek különadó összege

Egyéb bevételek összesen

Egyéb ráfordítások összesen 

Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]

(b) (c)

09.

15.

06.

21.

26.

20.

14.

11.

07.

02.

08.

01.

16.

19.

12.

13.

A 11. sorból: - bankköltség

- biztosítási díj

Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai

+/-

+/-

18.

17.

03.

05.

10.

04.

22.

+/-

+/-

Értékcsökkenési leírás

Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési 
szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a 
pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 
[01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok]

23.

(a)

+/-

+/-

24.

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások +/-

  1
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2129-07-02 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

A csoporttag adószáma

Lapszám

39. Adózás előtti eredmény [26.+38. sor] +/-

- befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége

- egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

- magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

- nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és 
  kamatjellegű ráfordítások

- részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

- részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban 
  leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve

A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

- kapott (járó) osztalék, részesedés

- befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége

Az adatok ezer forintbanA) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Pénzügyi műveletek bevételei összesen 
(biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei) 

Pénzügyi műveletek eredménye [27.-33. sor] 

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen 
(biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások ráfordításai) 

(b) (c)

30.

27.

31.

38.

36.

37.

33.

34.

29.

28.

32.

35.

+/-

+/-

+/-

A 27. sorból:

A 33. sorból:

(a)

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

  1
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+/-

- belföldi hitelintézeti tulajdon

- belföldi magánszemély tulajdona

- belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona

- belföldi nonprofit szervezet tulajdona

- külföldi tulajdon

- belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona

- önkormányzati tulajdon

A mérleghez kapcsolódó adatok

Passzív időbeli elhatárolások

- követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken)

A 13. sorból:

A 31. sorból:

Aktív időbeli elhatárolások

Az adatok ezer forintban

Befektetett pénzügyi eszközök a b) rovatba, 
részesedések külföldi vállalkozásokban  adata az a) rovatba

Immateriális javak

Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

Eredménytartalék

Követelések könyv szerinti értéke

Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)=
(13.+(-22).+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)]

Pénzeszközök

Tárgyi eszközök

Tőketartalék

(b)

34.

08.

30.

14.

37.

28.

21.

12.

35.

24.

17.

19.

22.

05.

11.

29.

15.

23.

36.

27.

07.

04.

33.

38.

03.

18.

01.

32.

16.

20.

09.

39.

26.

31.

25.

13.

10.

- egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege

Értékpapírok (forgóeszközök része)

- állami tulajdon

Hosszú lejáratú kötelezettségek

- hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)

(a)

02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke

06.

Készletek

- követelések nyilvántartott értékvesztése

A 10. sorból a pénztár

Lekötött tartalék

Értékelési tartalék

Általános tartalék

Adózott eredmény

Céltartalékok

Hátrasorolt kötelezettségek

- tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök

Rövid lejáratú kötelezettségek

A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

- tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek

-

+/-

+/-

2129-A-01

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A mérleghez kapcsolódó adatok
 a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

A csoporttag adószáma

Lapszám   1
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A 200 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű
tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek
bekerülési értékének egyösszegű elszámolása

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Az adatok ezer forintban

Immateriális javak

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Beruházások, felújítások

(a)

09.

08.

11.

13.

07.

12.

Tenyészállatok

(b)

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
    leírása

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 forintban

Immateriális javak

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Beruházások, felújítások

(a)

03.

02.

05.

06.

01.

Tenyészállatok

(b)

A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)

04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Bekerülési érték
a mérlegforduló napon

Nettó érték
a mérlegforduló napon

Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére2129-A-02-01

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

A csoporttag adószáma

Lapszám   1
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A tárgyévi beruházás értéke23.

Az adatok ezer forintban

A 2021. évben (illetve adóévre vonatkozóan) jóváhagyott, vagy jóváhagyásra 
javasolt osztalék, részesedés

A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke

A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma

A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület

C) Egyéb adatok

Földbérleti díj

Használatban lévő összes termőterület

Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)

(b)(a)

14.

15.

16.

21.

17.

20.

22.

18.

+/-

Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma

Az adatok ezer forintban
D) Tájékoztató adatok a 2021. adóévi osztalék
     (osztalékelőleg) kifizetéséről

Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)

Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)

Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)

A 2021. adóévben
fizetett osztalék-
előleg összege

Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)42.

40.

43.

41.

A 2021. adóévben
kifizetett osztalék

összege

(a) (b)

2129-A-02-02

Adózó adó/csoportazonosító száma Adózó neve

Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)A csoporttag adószáma

Lapszám   1
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2 4 8 1 0 2 0 5 9 3 1 9 5 7 2 0 1

0 1 - 0 9 - 1 8 3 5 2 8

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. 216. a vállalkozás címe, telefonszáma

   

Keltezés: Budapest, 2022. május 25.

P.H.

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2021. december 31.

Statisztikai számjele

fordulónap

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA



2 8 1 0 2 0 5 9 3 1 9 5 7 2 0 1 2

Statisztikai számjele

0 - 0 9 - 1 8 3 5 2 8

Cégjegyzék száma

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.

I . Értékesítés nettó árbevétele

II . Aktivált saját teljesítmények értéke

III . Egyéb bevételek

      III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV . Anyagjellegű ráfordítások

V . Személyi jellegű ráfordítások

VI . Értékcsökkenési leírás

VII . Egyéb ráfordítások

      VII. sorból: visszaírt értékvesztés

A . ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+-III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII . Pénzügyi műveletek bevételei

      VIII. sorból: értékelési különbözet

IX . Pénzügyi műveletek ráfordításai

      IX. sorból: értékelési különbözet

B . PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C . ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)

X . Adófizetési kötelezettség

D . ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)

Keltezés: Budapest, 2022. május 25.

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

P.H.

db

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

c

13 629 2 299

-1 502 904

129 525

a

26 41

-1 528 863

-1 862 902

66

270 61

426 2

1

Egyszerűsített  éves  beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

4

1

Tétel-
szám

adatok E Ft-ban

10 861 1 812

360 2

68 49

4 421



2 4 8 1 0 2 0 5 9 3 1 9 5 7 2 0 1

0 1 - 0 9 - 1 8 3 5 2 8

Cégjegyzék száma

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. 216. a vállalkozás címe, telefonszáma

   

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE

Keltezés: Budapest, 2022. május 25.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)
P.H.

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

2021. december 31.

Statisztikai számjele

fordulónap



2 8 1 0 2 0 5 9 3 1 9 5 7 2 0 1 1

Statisztikai számjele

0 - 0 9 - 1 8 3 5 2 8

Cégjegyzék száma

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.

a b c d

1 . A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.)

2 .   I. IMMATERIÁLIS JAVAK 

3 .       2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

4 .   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

5 .       4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

6 .   III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

7 .       6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8 .       6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök  pozitív értékelési különbözete

9 . B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)

10 .   I. KÉSZLETEK 

11 .   II. KÖVETELÉSEK 

12 .       11. sorból: Követelések értékelési különbözete

13 .       11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

14 .   III. ÉRTÉKPAPÍROK 

15 .       14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

16 .   IV. PÉNZESZKÖZÖK 

17 . C. Aktív időbeli elhatárolások 

18 . ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)

Keltezés: Budapest, 2022. május 25.

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

234 503

295 459

a vállalkozás vezetője

(képviselője)P.H.

531 1 179

2 3

4

1

1

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

2140

214

962

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Sor-

szám

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-

ban

529



2 8 1 0 2 0 5 9 3 1 9 5 7 2 0 1 1

Statisztikai számjele

0 - 0 9 - 1 8 3 5 2 8

Cégjegyzék száma

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.

a b c d

19 . D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)

20 . I. JEGYZETT TŐKE

21 . I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

22 . II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

23 . III. TŐKETARTALÉK

24 . IV. EREDMÉNYTARTALÉK

25 . V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

26 . VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

27 . VI/1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28 . VI/2. Valós értékelés értékelési tartaléka

29 . VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

30 . E. Céltartalékok 

31 . F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)

32 . I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

33 . II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

34 . III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

35 .       34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete

36 .       34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37 . G. Passzívák időbeli elhatárolások 

38 . FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  (19.+30.+31+37. sor)

Keltezés: Budapest, 2022. május 25.

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

adatok E Ft-

ban

P.H.

Források (passzívák)

-691

3 000 3 000

(képviselője)

Sor-

szám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

4

1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

2

172

-2 163 -3 691

1 222 1 007

-1 528 863

0 0

0 0

531 1 179

a vállalkozás vezetője

1 222 1 007



2 4 8 1 0 2 0 5 9 3 1 9 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 1 8 3 5 2 8

Cégjegyzék száma

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. 216. a vállalkozás címe, telefonszáma

   

fordulónap

Egyszerűsített éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Keltezés: Budapest, 2022. május 25.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)
P.H.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2021. december 31.



1. Általános kiegészítések
1.1 A gazdálkodó bemutatása
1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

Neve: Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.
Rövidített neve: Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.
Székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. 216.
Telephelye:

Fióktelepe:
Cégjegyzék száma: 01 09 183528

Alapítás időpontja: 2013.12.09

Cégbejegyzés dátuma: 2014.02.07

Törzstőke: 3 000 000 Ft     

Tulajdonosok: Magyar Búvár Szakszövetség 100%

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

Ügyvezető: Miklós Tamás
1194 Budapest, Ady Endre út 97-99. II. ép. F. lház. 1. em. 16

Fő tevékenység: 8551'08 Sport, szabadidős képzés
Alaptevékenység:
Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy:

Joó Róbert (2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66)
PM regisztrációs szám: 132093

1.2 A számviteli politika fő vonásai, jellemzői
1.2.1 A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A könyvvezetés formájának meghatározása

A beszámolókészítés időpontjának meghatározása
Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év dec. 31-e. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év: február 28.
A beszámolási forma meghatározása

A mérleg formája
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a Szvt. 1. sz. mellékletének "A" változatában készül el.
Az eredménykimutatás formája

1.2.2 Az alkalmazott értékelési eljárások
Eszközök, értékpapírok besorolása

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összhatás értelmezése

Devizás tételek értékelése

Az értékcsökkenési leírás módszere

A készletek értékelésének módja
A részletes szabályozást a Számviteli Politika tartalmazza.
Az értékvesztések és visszaírások elszámolása

Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekinthető:

Tartósnak kell tekinteni minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat.

Egyszerűsített éves beszámoló közzététele, letétbe helyezése:

Könyvviteli zárlat

- a vevők és adósok minősítése a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke, a követelés várható megtérülési összege közötti
veszteségjellegű különbözet,
- vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskor a piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb.

A felsorolt esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek kell tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több, mint 10 százaléka. A terven felüli értékcsökkenés
meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözet akkor tekintő jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege.

Fajlagosan kis értékűek azok a készletek, amelyek könyv szerinti értéke - a vállalkozás által kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) - nem haladja meg az adott

készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát.

A közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségnek a vállalkozás az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszeren (OBR) keresztül teljesíti.

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.
Kiegészítő melléklet

A számviteli törvény (Szvt.) 8. § (3) bekezdése alapján a vállalkozás kettős könyvvitelt vezet.

A Szvt. 9. § (2) bekezdése ismérvei alapján egyszerűsített éves beszámoló készítése került megválasztásra.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a Szvt. 2. sz. melléklete szerint összköltség eljárással készül.

A számviteli törvény 23. § (4) bekezdése szerint az eszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.
Az értékpapírok beszerzésének célját az ügyvezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.
Módosításra (átcsoportosításra) is csak az ügyvezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően, legkésőbb az üzleti év mérlegének készítésekor.

A tárgyévben nem fordult elő ilyen jellegű gazdasági esemény.

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített
beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 1 MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem

elkülönítetten, az előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

A tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe véve, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 10 MFt-ot meghaladó értékben változik,
jelentős összhatásnak minősül.

A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a

bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, a társaság által választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni,

kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan, a számviteli politika előírásaival összhangban havonta kerül elszámolásra. A befektetett eszközök tervezett élettartama
összhangban van a társasági adóról szóló törvény előírásaival. A vállalkozás eszközeinél nulla maradványértéket határozott meg, mert azok értéke valószínűsíthetően nem lesz jelentős az

értékcsökkenési periódus végén. Az 200 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Az egyeztetés során az egyezőséget a számítógépes nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás alapján ellenőrzi a vállalkozás.

Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát a Számviteli Politika tartalmazza.

- a befektetett- és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet,



A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza.
Egyéb rendelkezések

1.2.3 A számviteli politika meghatározó elemei változása, azok eredményre gyakorolt hatása

1.3 A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése, vagyonra, eredményre gyakorolt hatása

1.4 A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése
1.4.1 A vagyoni helyzet bemutatására az 1. számú táblázat szolgál
1.4.2 Pénzügyi helyzet bemutatására a 2. számú táblázat szolgál
1.4.3 Jövedelmi helyzet bemutatására a 3. számú táblázat szolgál

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések
2 1.1. Eszközök és tőkeösszetétel alakulása 4. számú táblázat szolgál

2.2 Eszközök
2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként 5. számú  táblázatban
2.2.2. Követelések bemutatására a 6. számú táblázat szolgál.
2.2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

A tárgyévben nem történt ilyen gazdasági esemény
2.2.4. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések

Nincs kapcsolt vállalkozása a társaságnak

2.3 Források
2.3.1. Kötelezettségek bemutatására a 6. számú táblázat szolgál.
2.3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos kötelezettségek

Nincs kapcsolt vállalkozása a társaságnak

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
3.1.1 A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetésére 7. számú táblázat szolgál
3.1.6 A helyi iparűzési adó megállapításának részletezésére a 8. számú táblázat szolgál

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1 A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának bemutatására a 9. számú táblázat szolgál

4.2 COVID-19 vírus hatásai

 A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

 A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő készíti el,  a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A Társaság felmérte és értékelte a COVID-19 hatásokat, és úgy látjuk, hogy ezen hatások nem jelentősek a cég életében, a vállalkozás folytathatóságának elvét nem sértik. Ezzel kapcsolatban

további adatok, elemzések, egyéb szöveges magyarázatok bemutatására a valós kép szempontjából nincsen szükség.



1. számú táblázat
Vagyoni helyzet elemzése %
Mutatók Előző év Tárgy év T/E év %
Saját tőke aránya
( Saját tőke / Idegen tőke ) X 100
Eladósodottsági mutató
( Kötelezettségek / Saját tőke ) X 100
Vagyonstruktúra
(Befektetett eszközök/Összes eszköz)
Tőkeerősség mutatója
(Saját tőke/Mérleg főösszeg)
Saját tőke növekedésének mértéke
(Adózott eredmény/Jegyzett tőke)
Kötelezettségek részaránya
(Kötelezettségek/Mérleg főösszeg)
Befektetett eszközök fedezete
(Saját tőke/Befektetett eszközök)

2. számú táblázat
Pénzügyi helyzet elemzése %
Mutatók Előző év Tárgy év T/E év %
Likviditási mutató I.
(Forgóeszközök/Rövid lejáratú köt.)
Likviditási mutató II.
(Forgóeszközök-Készletek/Rövid lej.köt.)

3. számú táblázat
Jövedelmezőség alakulásának elemzése
Mutatók Előző év Tárgy év T/E év %
Árbevétel-arányos üzemi eredmény
(Üzemi tev.eredm./Ért.nettó árbev.+egy.bev.)
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény
(Adózás el.eredmény/Összes árbev.+bev.)
Tőke-arányos jövedelmezőség
(Adózás előtti er./Saját tőke)
Tőke-arányos jövedelmezőség
(Adózott eredmény/Saját tőke)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

-130,13 14,59 -11,21

-56,55

-176,85

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.
Kiegészítő melléklet

0,00 18,15 0,00

17,08

585,47

-30,21

-331,06

43,29 95,53 220,68

-50,93 28,77 -56,48

230,13 85,41 37,11

0,00 80,37 0,00

221,13 501,74 226,90

-10,59 31,99 -302,08

217,37 525,58 241,80

43,29 95,53 220,68

-13,53 31,94 -236,00



4. számú táblázat
Eszközök és tőkeösszetétel alakulása

Megnevezés Előző év % Tárgy év % T/E év %
Befektetett eszközök 0 0,00 214 18,15  

Immateriális javak 0 0,00 0 0,00  

  Vagyoni értékű jogok 0  0   

  Szellemi termékek 0  0   

Tárgyi eszközök 0 0,00 214 18,15  

  Ingatlanok 0  0   

  Műszaki berendezések 0  214 18,15  

  Egyéb berendezések 0  0   

  Tenyészállatok 0  0   

  Beruházások 0  0   

Befektetett pénzügyi eszközök 0 0,00 0 0,00  

Forgóeszközök 529 99,62 962 81,59 181,85

Készletek 0  0   

Követelések 234 44,07 503 42,66 214,96

Értékpapírok 0  0   

Pénzeszközök 295 55,56 459 38,93 155,59

Aktív időbeli elhatárolások 2 0,38 3 0,25 150,00

Eszközök összesen 531 100,00 1 179 100,00 222,03

Saját tőke -691 -130,13 172 14,59 -24,89

Jegyzett tőke 3 000 564,97 3 000 254,45 100,00

Tőketartalék 0  0   

Eredménytartalék -2 163 -407,34 -3 691 -313,06 170,64

Lekötött tartalék 0  0   

Értékelési tartalék 0  0   

Adózott eredmény -1 528 -287,76 863 73,20 -56,48

Céltartalékok 0 0,00 0 0,00  

Kötelezettségek 1 222 230,13 1 007 85,41 82,41

Hátrasorolt kötelezettségek 0  0   

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0  0   

Rövid lejáratú kötelezettségek 1 222 230,13 1 007 85,41 82,41

Passzív időbeli elhatárolások 0 0,00 0 0,00  

Források összesen 531 100,00 1 179 100,00 222,03

  

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.
Kiegészítő melléklet



5. számú tábla
 Befektetett eszközök állományának változása     Szellemi termékek

A változás 
megnevezése

Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év
év év % év év % év év % év év % év év % év év %

BRUTTÓ ÉRTÉK
   Nyitó érték 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0

   Növekedés 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0

   Csökkenés 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0

   Záró érték 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0

ÉRTÉKCSÖKKENÉS
   Nyitó érték 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0

   Növekedés 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0

   Csökkenés 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0

   Záró érték 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0

ÉRTÉKHELYESBÍTÉS
   Nyitó érték 0 0  0 0  

   Növekedés 0  0  

   Csökkenés 0  0  

   Záró érték 0 0  0 0  

NETTÓ ÉRTÉK
   Nyitó érték 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0

   Növekedés 0 0  0 0 0 0  0 0  0 0  0 0

   Csökkenés 0 0  0 0 0 0  0 0  0 0  0 0

   Záró érték 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0

0 0

 Befektetett eszközök  értékcsökkenésének  változása
TERV SZERINTI Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év
ELSZÁMOLÁS év év % év év % év év % év év % év év % év év %

   Lineáris 0 0  0 0 0 0  0 0  0 0  0 0

   Degresszív   

   Teljesítményarányos   

   Kisértékű   

   ÖSSZESEN: 0 0  0 0 0 0  0 0  0 0  0 0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

              IMMATERIÁLIS JAVAK

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.

Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegekVagyoni értékű jogok Szellemi termékek

Kiegészítő melléklet



A változás 
megnevezése

Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év
év év % év év % év év % év év % év év % év év %

BRUTTÓ ÉRTÉK
   Nyitó érték 0 0  0 0  294 640 294 640 100,00      0 0 0 0

   Növekedés 0 0  0 262 539  0 0  0 0 0 0

   Csökkenés 0 0  0 0  0 0  0 0 0 0

   Záró érték 0 0  0 262 539  294 640 294 640 100,00      0 0  0 0 0 0

ÉRTÉKCSÖKKENÉS
   Nyitó érték 0 0  0 0  226 519 294 640 130,07      0 0 0 0

   Növekedés 0 0  0 48 896  68 121 0 -             0 0 0 0

   Csökkenés 0 0  0 0  0 #ÉRTÉK! 0 0 0 0

   Záró érték 0 0  0 48 896  294 640 294 640 100,00      0 0  0 0 0 0

ÉRTÉKHELYESBÍTÉS
   Nyitó érték 0 0  0 0  0 0  

   Növekedés 0  0  0  0 0 0

   Csökkenés 0  0  0  0 0 0

   Záró érték 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0

NETTÓ ÉRTÉK
   Nyitó érték 0 0  0 0  68 121 0 -             0 0 0 0 0 0

   Növekedés 0 0  0 262 539  -68 121 0 -             0 0  0 0  0 0

   Csökkenés 0 0  0 48 896  0 0  0 0  0 0  0 0

   Záró érték 0 0  0 213 643  0 0  0 0  0 0  0 0

0 0

 Befektetett eszközök  értékcsökkenésének  változása
TERV SZERINTI Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év Előző Tárgy T/E év
ELSZÁMOLÁS év év % év év % év év % év év % év év % év év %

   Lineáris 0 0  0 48 896  68 121 0 0 0 0 0 0 0 0

   Degresszív    

   Teljesítményarányos    

   Kisértékű    

   ÖSSZESEN: 0 0 0 48 896 68 121 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tenyészállatok Beruházások, felújítások Ber. adott előlegekIngatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések

TÁRGYI ESZKÖZÖK



Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.

6. Számú táblázat
MÉRLEGSOROK LELTÁRA

Név Összeg
KÖVETELÉSEK                                                                              e Ft-ban 503

KÖVETELÉSEK                                                                                Ft-ban503 300

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 132 000

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0

Követelések jelentős tulajdoni rész. visz. lévő vállalkozással szemben 0

Követelések egyéb rész. visz. lévő váll.-sal szemben 0

Váltókövetelések 0

Egyéb követelések 371 300

Szakképzési hj 2 000

Kifizetőt terhelő ekho 29 000

Iparűzési adó 238 881

Belföldi szállítók 99 419

Társasági adó 2 000

Neve Összeg
KÖTELEZETTSÉGEK                                                                     e Ft-ban 1 007

KÖTELEZETTSÉGEK                                                                       Ft-ban1 007 000

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 007 000

Rövidlejáratú kölcsönök 855 000

Rövid lejáratú hitelek 0

Vevőktől kapott előlegek 0

Köt. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 90 000

Váltótartozások 0

Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben 0

Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben 0

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 62 000

Szja 23 000

EB alap 3 000

Magánszemélyt terhelő ekho 1 000

Áfa elszálmolás 35 000

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.



7. számú táblázat
TÁRSASÁGI ADÓ: KORREKCIÓS TÉTELEK

904

Összeg

452

Egyéb

452

Összeg

Egyéb

0

452

Éves adó: 41

Összeg

0

Társasági adó:  41

2 826

Jövedelem-(nyereség-)minimum: 57

Az adózás e.e. és az adóalap közül a nagyobb 904

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adócsökkentő tételek

NAV bírság, önellenőrzési pótlék, kés.kamat

Összesen:

Adóalapnövelő tételek

Nem a vállalkozás érdekében felmerült kiadás
Kamat korrekció alultőkésítés miatt

Elengedett követelés

Összesen:

Adóalap:

Értékcsökkenés

NINCS MINIMUM TÁRSASÁGI ADÓ

Kamatkedvezmény

Összesen:

JÖVEDELEM- (NYERESÉG-)MINIMUM ALAPJÁN SZÁMÍTOTT TÁRSASÁGI ADÓ

Összes bevétel:

Értékcsökkenés

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.
Kiegészítő melléklet

Adózás előtti eredmény:

Adóalapcsökkentő tételek

Elhatárolt veszteség



8. számú táblázat

(Ft)

Sorszám Megnevezés Adó 
számítás

220. Értékesítés nettó árbevétele 2 299 496

230. Nettó árbevétel 2 299 496

Költségek 411 232

241.    Ebből Anyag költség (811)                     100 632

242.    Ebből Eladott áruk beszerzési értéke (814) 310 600

243.    Ebből Eladott (közvetített) szolg. értéke (815) 0

250-280.Iparűzési adóalap 1 888 264

290-310.Iparűzési adó fizetési köt.           ( 1 % ) 18 883

Kerekítés
Iparűzési adó fizetési köt.           ( 1 % ) 18 883

Tárgyévben befizetett előleg 100% 257 569

Egyenleg -238 686

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiegészítő melléklet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.



9. számú táblázat
Tájékoztató adatok

Megnevezés Előző év Tárgy év T/E év %
Munkavállalók :
   Átlagos statisztikai létszáma 1,00 0,00 0%

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Magyar Búvár Szakszövetség Nonprofit Kft.


