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(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
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Kitöltött lapok száma
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06-01 06-05

RNYIL-02RNYIL RNYIL-01

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

SPBEJ-01

05-03

vonalkód helye

Beérkezés dátuma

Postára adás dátuma

Átvevő szervezet kódjaÁtvevő kódja

H
I
V
A
T
A
L

(A)

hó nap

1829
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 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 1829-A ADATSZOLGÁLTATÁS

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

a 2018. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, 
a hitelintézetek különadójáról,

az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

2 0       

2 0       
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1829-NY-01 Nyilatkozat
Adózó adószáma Adózó neve

1.

2.

3.

5.

10.

11.

12.

13.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Gazdálkodási forma jelölése

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

Amennyiben Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitelű iskolaszövetkezet), 
vagy "gy" (kettős könyvvitelű közérdekű nyugdíjas szövetkezet) értéket jelölte be, 
kérjük az OSZTALÉK összegének kitöltését

±

27.

A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelöljei a megfelelő ágazatot, amennyiben 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

Jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")

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

Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

Könyvvezetés módjának jelölése

Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése ("X-szel")

Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról

Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése

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

A 15 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.
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1829-NY-02 Nyilatkozat
Adózó adószáma Adózó neve

Jelölje az értéklistából kiválasztva a megfelelő jogcíme(ke)t, ha olyan pénzügyi intézmény, 
amely csökkenti a társasági adókötelezettségét

Jelölje, ha az adóbevallás benyújtásának napján nincs az adózóval 
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozása ("X-szel")51.

Jelölje, ha a csoportmentesség alapján igénybe vehető kedvezményeket a 
vonatkozó maximális támogatási intenzitásokra figyelemmel érvényesíti ("X-szel")52.

Elengedési kedvezmény igénybevételének jelölése

Jelölje, ha kérelmet csatol a bevalláshoz [Tao. tv. 18/D. § (8)] ("X-szel")

Jelölje, ha a Tao. tv. 18/D. § szerinti minimumadót alkalmazza

36.

37.

38.

39.

40. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó a Hatv. 40/M. §-a szerinti 
adatszolgáltatás benyújtását ("X-szel")

Jelölje, ha mikrogazdálkodási egyszerűsített éves beszámolót készít ("X-szel")

Jelölje, milyen okból nem kötelezett a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazására

Jelölje a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét [Tao. tv. 22/C. § (3d)] ("X-szel")

41. Jelölje, ha külföldi vállalkozó  belföldi fióktelepeként nyújtja be jelen bevallását
 és Magyarországon nem keletkezett adókötelezettsége ("X-szel")

42. A nonprofit gazdasági társaság jelölje, ha közhasznú besorolását az adóév során nyerte el ("X-szel")

43. Jelölje, ha él a Tao. tv. 18/C. § (4a) bekezdés szerinti választási lehetőséggel

44.

45.

46.

47. Független szervezet által kiadott, az elemi csapásról szóló igazolás dátuma 
(év, hónap, nap)

48. Adózó által kiállított, az elemi kár tényét tartalmazó jegyzőkönyv dátuma 
(év, hónap, nap)

49. Adózó által kiállított, az elemi kár keletkezéséről az illetékes adó- és 
vámhatóság részére benyújtott dokumentum iktatószáma

50. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő áttérés időpontját 
(év, hónap, nap)

53. Nyilatkozzon, hogy a jelen 2018-as adóéve az IFRS-ek szerinti beszámolóra 
történő áttérést követő második, illetve későbbi adóéve-e
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Adózó adószáma Adózó neve

A társasági adó bevallása 1829-01-01

(c)

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

17.

09.

A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 
2018. évi adókötelezettség  a c) rovatba [15. vagy 15.-16. sorok], a következő 
adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba 
(A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

10.

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, vagy közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka

±

Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem ±05.

±

Társasági adó (9%)

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

±

±

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

15.
A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2018. évi 
adókötelezettség a c) rovatba [13.-14. sorok], a következő adóévekre továbbvihető 
csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

(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 
(1829-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)

Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, 
esetükben a tárgyévi eredmény) [1829-07-02. lap (±39). sor, vagy 
az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1829-01-04. lap 95. sor] / vagy 
IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1829-A-03-01. lap (±)40. sor) 
(Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltse ki.)

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 
esetén 1829-03-03. 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 1829-04-03. 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 2018. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [09.-10.-11.-12. sorok] 
(Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1829-01-06. lap 
189. sor vagy a [09.-10.-11.-12.] sorok adata) 

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

08.

01.

03.

02.

13.

04.

12.

11.

±

±

(a)

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

19.

Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2018. évi 
adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], 
a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba 
(A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)
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Adózó adószáma Adózó neve

1829-01-04 A jövedelem- (nyereség-) minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető 
adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs 

járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet 
bevallása a kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, 

illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére

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)]

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

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

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

(a)

Az adatok ezer forintban

±

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 2018. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete

±

Az adat ezer forintban

(a)

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

H) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónemkód: 184) Az adat ezer forintban

Az adatok ezer forintban

115. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege

116.

J) A kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit 
    gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása
    (Adónemkód: 182) (a)

Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető 
hozzájárulás összege

±

±
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