
18T201
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek - a törzskönyvi 
jogi személyek és a civil szervezetek kivételével -, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak 

közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos 
adóalanyiság esetén a csoport részére

H

adószám

átvétel / beérkezés

kelt aláírásP. H.

közösségi adószám

átvevő kódja

a közösségi adószám hatályának kezdete / vége

postára adás
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Vámazonosító szám

vonalkód helye

AZ ADÓZÓ TÖLTI KI

Pótlapok: 1. 3.

6.

4.

5. 6.Részletező lapok: A B F

2. A bejelentés típusa

Adószám 

A változás hatálybalépése 

2.

7.

Bejelentkezés: (1),  változásbejelentés: (2), az adószám törlését követő bejelentkezés: (3).

Kitöltött részletező lapok és pótlapok

A szervezet elnevezése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján
javítani kívánt adatlap nyilvántartási száma:

1.
Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező.

3.
Kitöltése változásbejelentés esetén kötelező.

Valamelyik azonosító szám kitöltése változásbejelentés és adószám törlését követő bejelentkezés esetén kötelező.

Az ügyintéző neve:

8.

8. 9. 11.

5. Rövidített elnevezés

Kérem adószám megállapítását
Kérem vámazonosító szám megállapítását

Magyarországon kiadott EORI/VPID szám

12.

A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg bejelentkezési (adószám-kérési) vagy 
az adószámmal rendelkező vagyontömeg változás-bejelentési kötelezettségének teljesítése

Telefonszáma:
Kitöltése nem kötelező

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 15. § (2a) bekezdése alapján történő adószám kérés

EORI szám (bármely vámeljárásban és regisztrációsadó-kötelezettség teljesítéséhez 
használható vámazonosító szám) [1], VPID szám (kizárólag regisztrációsadó-kötelezettséghez használható vámazonosító szám) [2]

15. 18.

Kizárólag az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint 
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 253. §-a miatti bejelentkezés.

helység

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta

P.H.

adózónak vagy képviselőjének (meghatalmazottjának, 
szervezeti képviselőjének) aláírása

hó napév

Jelölje X-szel, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett,
a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy az Art. 16. § (3) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság az 
adószám kiadását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak.

adózónak vagy képviselőjének (meghatalmazottjának, 
szervezeti képviselőjének) neve nyomtatott betűkkel
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18T201-B01 Elnevezés:

Adószám:

9.

8.

5.

Tevékenység(ek)

Székhely (az üzletvezetés helye)

Külföldi vállalkozás adatai

Iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helye

irányítószám
közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz.

emelet,
ajtó

épület lépcsőház

város,
község stb.irányítószám

közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz.

emelet,
ajtó

város,
község stb.

lépcső-
házépület

épület lépcsőház

irányító-
szám

közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz.

város,
község stb.

emelet,
ajtó

A változás oka:1.

2.

3.

4.

7.

Megnevezés:

Telephely

irányító-
szám

város,
község stb.

emelet,
ajtólépcsőházépület

házszám,
hrsz.

közterület
jellege

közterület
neve

Adóazonosító száma

A jogelődök száma:

ország

10.

A kódérték feltüntetése az útmutató szerint

U/T/M

U/T

A jogutódok száma:

Folytatható a 6. pótlapon.

Elnevezése: Adószám:

A jogutód(ok) adatai
Folytatható a 6. pótlapon

Elnevezése: Adószám:

A jogelőd(ök) adatai

A változásbejegyző végzés adatai

Száma : Kelte:

Folytatható a 2. pótlapon.

TEÁOR-kód:

Folytatható az 1. pótlapon

Változásbejelentés, az adószám törlését követő bejelentkezés

A szervezet elnevezése U

A működési engedély száma: Kelte:

Folytatható az 5. pótlapon.

A működési engedély száma: Kelte:
Főtevékenység:
U/M

Egyéb tevékenység:
U/M/T

U/M/T

6.

U/T
Székhelye

A jogerőre emelkedés időpontja:

A működési engedély száma: Kelte:

U

A bejelentés üzletvezetési helyre vonatkozik (Taotv. 2. § (3) bekezdése; 4. § 35. pont)

Adózó az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elektronikus bizonylatot, könyvet, nyilvántartást
online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg U/T

A szervezet rövidített elnevezése U/T

Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány
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18T201-B03 Elnevezés:

Adószám:

15.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2-3. §-a alapján a törvény hatálya alá nem tartozunk: (1),
tartozunk: (2).

Közhasznú szervezetnek minősülünk az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében.

U/T16.

17.

18.

Az eva-alanyiság megszűnése
Eva-alanyiságunk megszűnt az Eva-törvény alapján.

Az adóalanyiság megszűnésének oka:

Bejelentjük, hogy belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben 
(kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) elérő részesedést szereztünk.

Részesedés bejelentése a Tao-törvény 4. §  5. pontja alapján

A közhasznúsági fokozat 

A Tao-törvény hatálya

A bírósági végzés száma : Kelte: A jogerőre emelkedés időpontja:

(A kódérték feltüntetése az útmutató szerint.)

19. Ingatlannal rendelkező társaság bejelentése

U/TBejelentjük, hogy olyan belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és illetve külföldi személyben (kivéve az 
ellenőrzött külföldi társaságot), amelyben korábban részesedéssel rendelkeztünk, 
további részesedést szereztünk (a részesedés értékének növekedése) vagy meglévő részesedést elidegenítettünk.

A részesedés-szerzés időpontja: A részesedés mértéke: /

Azon személy megnevezése, amelyben a részesedés-szerzés történt:

Azon személy adószáma, amelyben a részesedés-szerzés történt

Azon személy székhelye, amelyben a részesedés-szerzés történt:

ország
irányító-
szám

város,
község stb.

közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz. épület

lépcső-
ház

emelet,
ajtó

U/M/T

Bejelentjük, hogy a Tao-törvény 4. § 18/a. pontja értelmében ingatlannal rendelkező társaságnak minősültünk az
alábbi időszakban:

A benyújtott társasági adóbevallás adóéve vonatkozásában a társaság külföldi tagjai általi részesedés elidegenítéséről,
az elidegenítés időpontjáról, a részesedés névértékéről, illetve a tag illetőségéről a csatolt 11. számú pótlapon 
nyilatkozunk

20. Együttműködő közösséggel kapcsolatos bejelentés
1. Az együttműködő közösséggel kapcsolatos bejelentés célja U/M

2. Az együttműködő közösség létrehozásának célja: 

3. Polgári jogi társaság esetén a képviselő képviselet vállalására vonatkozó feltétlen beleegyező nyilatkozatát, 
    a társaság létesítéséről szóló szerződés hiteles másolati példányát, valamint a tagok közösség létrehozására
    vonatkozó közös, kifejezett és egybehangzó kérelmét jelen adatlaphoz csatoltuk

4. Nem polgári jogi társaság esetén az együttműködő közösségre vonatkozó, Áfa tv. 85/A. § (8) bekezdés 
     b) és c) pontja szerinti nyilatkozatokat és okiratokat (nyilvántartási rendszer bemutatása, továbbá a taglétszámra,
     nyilvántartás vezetésére és az egyetemleges felelősségre vonatkozó nyilatkozatok) a bejelentéshez csatoltuk

5. Az együttműködő közösséget megszüntetjük

6. Bejelentjük, hogy az együttműködő közösség célja megvalósult, vagy annak megvalósítása többé nem lehetséges

Kérjük, a tagok adatait a 9. számú pótlapon bejelenteni szíveskedjenek

Adóév:

Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány
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Tárgy: Telephely bejelentés

Feladat leírása:

Szia. Mai naptól mehet a bejelentés.

Adri

(nov.6.)

 

Szia Miki!

Kérlek, jelentsd be Nav felé az új Kuckó telephelyet! S.udvarhely, Hunyadi utca 44. 

Csatolom a földhivatal határozatát.

2018.okt.15-én a földhivatal bejegyezte alapítvány nevére (ők ezt mondták telefonon ma), de a tulajdonlapon nem
ezt látom. Ma reggel lekértem egy nem hiteles tulajdonlapot, ott  "felülvizsgálat alatt" felirat szerepel.

Felhívtam a földhivatalt, ők állítják, hogy a Kuckó tulajdonába került, nem értik, hogy a nem hiteles tul.lapon miért
ez a megjegyzés szerepel.

 

Viszont pályázat beadásához kell a telephelybejelentő.
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Légyszi jelentsd be!

Köszi!

Andi

Csatolt dokumentumok
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