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a társaságiadó-bevallásról az Art. 31. § (5) bekezdése alapján

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye
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Adószám
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Hibásnak minősített nyilatkozat

Adózó neve 
Dr. Tokaii lda Alapítvány

Székhely/ FI külíöldí
telephely/ | | cím
fiókelep

Tiszaíüred
város/
község
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Bevallási időszak
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Nyilatkozat iellege |_l
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Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

Az Art. 31. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom arről, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből származó , , 
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bevételt nem értem el, illeüe e tevékenységemhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem Számolta n el. l / l! 
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tiszaíüred

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Adótanácsadó, adószakértő vagy
okleveles adószakértő neve

Adóazonosító száma

lgazolvány száma

ffim p.H.

hó nap

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevalláq---1
aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése | |

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése !
Allami adó- és vámhatósághoz beielentett pénzügyi 1-1
képviselő jelőlése LJ

Kitöftó veíza622.7 0.0 Nyomtatvány v eí2aó:2.0 Nyomtatva: 20í6.05.04 18,í8.18



NEMzETI ADó- És vÁnnnlvATAl

Elfogadó nyugta

Adóazonosító 19221898

VPID

Adózó neve DR TOMAJI IDA RlaPtrVÁNY

NAV iktatószám l 509815927

KR érkeztetési szám 518124715201605041750454798

Beküldő rÁlelNÉ MATLÁK ERIKA

Beküldés dátuma 20l6.05.04 l 7:50:48

Típus TAONY, Verzió:2.0

Időszak 20l 50l 0l -20l 5l23l

Állománynév TAONY_I 9221898l l6_Dr_Tokaji_Ida_Atapítvány_146
23761|2275.xm

Megjegyzés

Lenyomat 233F98DE9EI E3356F091C264CC77F893C77 633C l

Jóváhagyók rÁ"lpt-NÉ MATLÁK ERIKA

Üzenet A dokumentum elfogadásra került, a tarlalmi feldolgozás
megkezdődött.


