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1729
BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS
AZONOSÍTÁS (B)
Adózó adószáma

18020371141

Adózó neve

Magyar Légtornász Egyesület

Székhely/fióktelep

1039 Budapest, Hímző utca 4. hsz.

Ügyintéző neve

Fehér István telefonszáma 06 30 499 1961

(C)
Bevallási időszak

2017.01.01 - 2017.12.31.

(F)
helység

Budapest

dátum

2018.05.30.

NY-01

1. Gazdálkodási forma jelölése

v

20. Szervezeti kódkocka

26

26. Könyvvezetés módjának jelölése

1

30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról

1

NY-02

46. Kérjük, jelölje, milyen okból nem kötelezett a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazására

2

1729-01-01
A társasági adó bevallása
A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

c)

01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1729-07-02. lap (±39). sor, vagy az egyszeres
könyvvitelt vezető adózók esetén a 1729-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1729-A-03-01. lap (±)40. sor) (Iskolaszövetkezet és
közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltse ki.)

77
ezer

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

77
ezer

09. Társasági adó (9%)

7
ezer

13. A 2017. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [09.-10.-11.-12. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1729-01-06. lap 189. sor vagy a [09.
-10.-11.-12.] sorok adata)

7
ezer

15. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [13.-14. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés
a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

7
ezer

17. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2017. 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.)

7
ezer

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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19. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2017. 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.)

7
ezer

1729-01-04
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
G) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok (Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)
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)

a)

b)

705
ezer

91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

c)
159
ezer

82
ezer

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

82 ezer

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

77 ezer
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Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!
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