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1229 
BEVALLÁS és 1229-A ADATSZOLGÁLTATÁS 

AZONOSÍTÁS (B)  

Adózó adószáma 18860490117

Adózó neve Paksi Turizmusért Egyesület

Székhely/fióktelep 7030 Paks, Babits M. utca 12. hsz.

Ügyintéző Horváthné Poór Irén telefonszáma 75312666

(C)  

Bevallási időszak 2012.01.01 - 2012.12.31.

(D)  

Szervezeti kódkocka 04

Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról 1

Könyvvezetés módjának jelölése 2

(E)  

Aláírás helysége Paks

Aláírás dátuma 2013.05.31.

1229-01-01 
A társasági adó bevallása 

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó  
Adónem kód: 101

c)

01. Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) (1229-07-02.lap ±39. ±44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók 
esetén a 1229-01-03.lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltse ki.)

0 
ezer

06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] 0 
ezer

08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyház és a belső egyházi jogi személy végleges adóalapja 0 
ezer

13. A 2012. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok) 0 
ezer

1229-A-02-01 
Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére 

A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül) b)

01. Immateriális javak 0 ezer

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Paks   Dátum: 2013.05.31  Aláírás: _______________________  Nyomtatvány: 1229

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:2.0    Ellenőrző kód:4b0d0efdf939c3d810b1aeb868c6a1ed4cc47ba7   2.lap - Nyomtatva: 2013.06.05 10.09.38


