Kitöltési útmutató
a 1943TAO jelű,
az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisvállalati adó, vagy a kisadózó vállalkozások tételes
adója hatálya alól kikerült, 2019-ben a társasági adó alanyává vált adózó
társaságiadó-előlegének bevallására szolgáló nyomtatványhoz

Jogszabályi háttér








az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air)
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban:
Tao tv.)
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva
tv.)
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.)
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Art. vhr.)
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)

A bevallásra kötelezettek1



Az Eva tv. hatálya alól kikerülő és társasági adóalannyá váló jogi személyek és az
egyéni cégek,
A Katv. hatálya alól kikerülő és társasági adóalannyá váló adóalanyok.

Bevallás benyújtásának határideje
Annak az Eva tv. hatálya alá tartozó jogi személynek és egyéni cégnek, valamint a Katv. hatálya
alá tartozó adóalanynak, amely 2018. december 31. és 2019. december 30. között került ki a
jelzett törvény hatálya alól, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), vagy a kisvállalati adó
(kiva), vagy a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerinti adóalanyisága megszűnését
követő 60 napon belül kell adóelőleg-bevallási kötelezettségének eleget tennie a 1943TAO
nyomtatványon (a részletszabályokat ld. a 01. lapnál). Ha a határnap munkaszüneti napra esik,
a benyújtás napjának a 60. napot követő első munkanap tekintendő. Ha az adóelőleg-bevallás
benyújtására előírt legfeljebb 60 napos határidő 2020. évre áthúzódik, a bevallási
kötelezettséget ebben az esetben is a 1943TAO nyomtatvány benyújtásával kell teljesíteni.
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Tao tv. 26. § (12)-(13) bekezdés

A benyújtott 1943TAO bevallás nem önellenőrizhető és nem helyesbíthető. Az adózó a
társaságiadó-előleg módosítását meghatározott feltételek esetén kérheti az állami adó- és
vámhatóságtól.2

A 1943TAO bevallás az esedékes ’29-es bevallás közzététele után (2020. március) már nem
pótolható, mivel az adózó az esedékes ’29-es bevallásában elszámol a 2018. adóévben
keletkezett társasági adó kötelezettségéről. Az ezt követően postára adott/benyújtott 1943TAO
bevallásokat az állami adó- és vámhatóság nem fogadja be.
Általános tudnivalók
Személyes eljárás
Az adózó – amennyiben rendelkezik eljárási képességgel3 – saját maga intézheti az adóügyeit.
Képviselet bejelentése
Amennyiben a nyomtatványt állandó meghatalmazottként, megbízottként (a továbbiakban:
meghatalmazott) kívánja benyújtani, szükséges a képviseleti jogviszonyának előzetes
bejelentése az állami adó- és vámhatósághoz. A képviselet bejelentéséről a Nemzeti Adó és
Vámhivatal hivatalos honlapján (www.nav.gov.hu) „A NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok
elektronikus úton történő benyújtásának módja, valamint a képviselet bejelentése 2019” című
tájékoztatóban talál segítő információkat. A tájékoztató a bejelentésen túl további
információkat tartalmaz az állami adó- és vámhatóság előtti elektronikus ügyintézés és
kapcsolattartás szabályairól.
Bevallás benyújtásának módja
A bevallás benyújtásának lehetséges módjai közül az adózó szabadon választhat, kivéve, ha a
törvény – meghatározott adózói csoport vonatkozásában – kötelező formát ír elő.
A bevallás kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető a Nemzeti Adóés Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu/
Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok).
Bevallás benyújtása elektronikus úton
Amennyiben a nyomtatványt jogszabály előírása, vagy választása szerint elektronikus úton
kívánja benyújtani, a benyújtás módjáról, folyamatáról a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos
honlapján (www.nav.gov.hu) „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés
általános szabályai 2019.” című tájékoztatóban talál segítő információkat. A tájékoztató a
2
3

Art. 69. §, Tao tv. 18/D. § (2) bekezdés
Air. 13. §

2

benyújtáson túl további információkat tartalmaz az állami adó- és vámhatóság előtti
elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás szabályairól.

Cégkapu nyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása
A cégkapu nyitásra kötelezett adózók NAV-val történő kapcsolattartásáról a Nemzeti Adó és
Vámhivatal hivatalos honlapján (www.nav.gov.hu) „A cégkapu nyitásra kötelezett adózók
kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 2019. január 1-jét követően” című
tájékoztatóban talál segítő információkat.

Bevallás benyújtása egyéb módon
A papíralapon benyújtott adóbevallást – főszabály szerint – az adózónak kell aláírnia.
Azon adózók, akik nem elektronikusan, hanem papíralapon nyújtják be bevallásukat, de a
kitöltéshez/kinyomtatáshoz az Internetről letölthető kitöltő-ellenőrző programot kívánják
használni, a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) találják meg a kitöltéshez szükséges
programokat és dokumentumokat.
A bevallás állami adó- és vámhatósági javítása, adózói javítása (helyesbítése)
Állami adó- és vámhatósági javítás: Az állami adó- és vámhatóság az adóbevallás helyességét
megvizsgálja, a számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás az adófizetési
kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30
napon belül értesíti.4
Hibás az a bevallás, amelynél számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak van
helye, vagy a bevallás adóhiányt nem eredményező hiányosságát az adóhatóság tárja fel.5
Ha az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, vagy az adózó a fennálló
adótartozásáról, köztartozásáról a nyilatkozattételt, vagy jogszabályban előírt igazolások
benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan
adatok hiányoznak, amelyek az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek,
az állami adó- és vámhatóság – 15 napon belül, megfelelő határidő kitűzésével az adózót
javításra (hiánypótlásra) szólítja fel.6
A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak – azon túlmenően, hogy a bevallás javítását az
állami adó- és vámhatóság illetékes igazgatóságánál személyesen, vagy írásban
kezdeményezheti – lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a bevallást újból
benyújtsa. Ebben az esetben a főlap (B) blokkjában a vonatkozó kódkockába be kell írnia az
Art. vhr. 18. § (1) bekezdés
Art. 7. § 22. pont
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eredeti (állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített) bevallás 10 jegyű vonalkódját,
mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg.
Figyelem! A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózók a főlap (B) blokkjában az
„Állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja” rovatban nem
szerepeltethetnek adatot.
Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult a papír alapon benyújtott, vagy papír alapon is
benyújtható, de elektronikus úton érkezett bevallása esetén annak a NAV Ügyféltájékoztató
és Ügyintéző Rendszer útján (továbbiakban:ÜCC) történő javítására telefonon is, amennyiben
az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfélazonosító számmal.7 Az ÜCC a 06 80/20-21-22-es telefonszámon, munkanapokon 8:30-tól 16
óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható.
Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal, úgy azt a TEL kérelem benyújtásával
igényelheti meg.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem saját ügyében kívánja használni az ÜCC-t, abban
az esetben az EGYKE adatlap benyújtása is szükséges.
Részletes tájékoztató
A bevallás részei



1943TAO Főlap: Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisvállalati adó, vagy a
kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alól kikerült, 2019-ben a társasági adó
alanyává vált adózó társaságiadó-előlegéről
1943TAO-01: Az eva-, kiva-, kata-alanyiság megszűnését követő társaságiadó-előleg
bevallása

Általános kitöltési szabályok
Kérjük, hogy a bevallás kitöltése során adatokat csak a fehéren hagyott mezőkbe írjon. Az
adatok értéke csak pozitív lehet.
A bevallás összegadatait – az előnyomott „ezer” forint szöveg figyelembevételével – ezer Ftra kerekítve, ezer forintban kell bejegyezni8 a kerekítés általános szabályainak (499 Ft-ig
lefelé, 500 Ft-tól felfelé) alkalmazásával. Például 641.500 Ft esetén a beírandó összeg 642.
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Pénzforgalmi teljesítésre vonatkozó információ
Az adóelőleg összegét – ezer forintra kerekítve9 – a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01076019 számú, „NAV Társasági adó bevételi számlára” kell megfizetni. Az
adónem kódja: 101.

A nyomtatvány főlapjának kitöltése
A Főlap HIVATAL (A) blokk kitöltése az állami adó- és vámhatóság feladata, kérjük, oda az
adózó ne írjon.


Az AZONOSÍTÁS (B) blokkjának kitöltése

A megfelelő rovatban kérjük, írja be az adózó adószámát, az adózó nevét, székhelye/ fióktelepe
címét.

Ügyintézőként a Főlapon annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki a bevallást
összeállította, s aki annak esetleges javításába bevonható.
Ha a bevallást külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette és a bevallás javításába
bevonható, az ő adatait kérjük szerepeltetni. A bevallást ebben az esetben is az adózónak
(meghatalmazottjának) kell aláírnia. Kérjük, ha az ügyintéző neve kitöltött, akkor a –
könnyebb elérhetőség érdekében – az ügyintéző telefonszámát is szíveskedjenek
kitölteni. A bevallást azonban az adózónak (törvényes képviselőjének, szervezeti
képviselőjének illetve meghatalmazottjának) kell aláírnia, e nélkül a bevallás
érvénytelen.


A (C) blokk kitöltése

A Bevallási időszak kezdő napjaként az Eva tv., vagy a Katv. hatálya alóli kikerülés
napját követő napot (2019. január 1-jét, illetve az ettől eltérő 2019. évi időpontot) kell
megadni. A Bevallási időszak záró napjaként az adóévet követő hatodik hónap utolsó napját
(2020. június 30-át) kell feltüntetni.
Figyelem! Az eva-, kiva- valamint kata-alanyiság 2019. év közbeni megszűnése esetén a
1943 jelű, a 19KIVA vagy a 19KATA jelű bevallást is be kell nyújtani.


A (D) blokk kitöltése

A Megszűnő adóalanyiság kódja mezőben az alábbi kódok egyikét kell kiválasztani:
 (1) eva-alanyiság megszűnése
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(2) kiva-alanyiság megszűnése
(3) kata-alanyiság megszűnése

Az Adóalanyiság megszűnésének napja mezőt az alábbi szabályok szerint kell kitölteni:
Az eva-, a kiva- vagy a kata-alanyiság megszűnésének napjaként jelölhető 2018. december
31-e, vagy 2019. év közbeni dátum.
Kivételt képez, ha az említett adóalanyiság 2019. december 31-én szűnik meg, ebben az
esetben nem a jelen bevallást kell benyújtani, hanem már a következő adóévre rendszeresített,
adóelőleg-bevallására szolgáló bizonylatot (kérjük, a változást kísérje figyelemmel az adóév
váltásakor).
A főlap (F) blokkját az „Aláírás, képviselet, meghatalmazás, ellenjegyzés” cím alatt
részletezett szabályoknak megfelelően kérjük kitölteni.
A 1943TAO-01. számú lap kitöltése
Ha az Eva tv., vagy a Katv. szerinti adóalanyiság 2018. december 31-ig áll fenn, vagy a 2019.
adóév közben (ide nem értve a 2019. december 31-jét) szűnik meg, akkor a 01-es lapon az
egyszerűsített vállalkozói adó (eva), a kisvállalati adó (kiva), vagy a kisadózó vállalkozások
tételes adója (kata) szerinti adóalanyiság megszűnését követő társaságiadó-előleget (ezer
forintban) az alábbi szabályok szerint kell bevallani.
A) A társaságiadóelőleg-kötelezettség meghatározása
A jogi személy és az egyéni cég az eva-alanyisága, továbbá a Katv. hatálya alá tartozó
adóalany kiva- vagy kata-alanyisága (a továbbiakban: adóalanyiság) fent jelzett hatályú
megszűnését követő 60 napon belül köteles az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével az
említett adóalanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó
napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társaságiadó-előleget
bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. A
háromhavonta esedékes társaságiadó-előleg összege
a) az eva adóalanyiság megszűnésének adóévében elszámolt összes bevétel 1 százaléka, kivavagy kata-alanyiság megszűnésének adóévében az elszámolt összes bevétel 0,25 százaléka, ha
az adóév időtartama 12 hónap volt,
b) az említett adóalanyiságok megszűnésének adóévében elszámolt összes bevételnek a
működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 (eva adóalanyiság
megszűnése esetén), illetőleg 0,25 százaléka - minden más esetben.10
Az a) pont szerint kell eljárni, ha az eva-alany, a kiva-alany, vagy a kata-alany adózó megszűnő
adóalanyisága a teljes 2018. adóévben fennállt (2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig). A
b) pont szerint kell eljárni, ha az eva-alany, a kiva-alany, vagy a kata-alany adózó megszűnő
adóalanyisága a 2019. adóév közben szűnik meg, ekkor 12 hónapra arányosítani kell a működés
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naptári napjaira elszámolt bevételt. Szintén a b) pont szerint kell eljárni, ha a kiva-alany, vagy
a kata-alany adózó megszűnő adóalanyisága ugyan 2018. december 31-ig tartott, azonban az a
2018. adóév közben (törthatállyal) keletkezett, így a 2018. adóévben nem áll rendelkezésre 12
havi működés (ez a lehetőség az eva-alanyra nem érvényes, mivel törthatállyal nem kezdheti
az eva-alanyiságát11).

Évesített bevétel meghatározása
A b) pont szerinti szabály alkalmazásakor a következőképpen kell eljárni. Az évesített bevétel
kiszámításához a törtéves működés naptári napjainak számát kell elsőként meghatározni. Ezt
követően a működési időszakra eső bevétel összegét el kell osztani a működési időszak naptári
napjainak számával, így kiszámításra kerül az 1 működési napra jutó bevétel összege. A bevétel
évesítéséhez az 1 működési napra jutó bevételt meg kell szorozni 365-tel. Az így évesített
bevétel összeget kell a megszűnés adóévének évszáma szerint a 01. vagy a 02. sorban
feltüntetni.
Az alábbiak szerint kell – a megszűnés adóévének évszáma elkülönítésével – a bevétel adatokat
megadni.
01. sor:
Ebben a sorban kell feltüntetni a 2018. december 31-ével megszűnt
adóalanyiságok után elszámolt bevétel adatokat. Itt kell tehát elszámolni a 2018. december
31-ével megszűnt eva-, kiva-, kata-alanyiság megszűnésének adóévében (2018-ban)
elszámolt összes bevételt, ha az adóév 12 teljes hónapot ölel fel, azaz a teljes 2018.
adóévben (már 2018. január 1-jétől) fennállt az említett adóalanyiság [a) pont szerinti
számítás]. Ebben a sorban kell továbbá feltüntetni a 2018. december 31-ével megszűnt
kiva-, vagy kata-alanyiság megszűnésének adóévében (2018-ban) elszámolt összes
bevételnek a működés naptári napjai alapján évesített összegét, ha az adóév nem tartott 12
hónapig, azaz a megszűnt adóalanyiság 2018-ban, 2018. január 1-jétől eltérő évközi
hatállyal keletkezett [b) pont szerinti számítás]. Ezt a sort üresen kell hagyni, ha a 02-es sor
kitöltött. A számításhoz segítséget nyújt az 1. és 2. példa.
02. sor:
Itt kell szerepeltetni a 2019. adóévben megszűnt eva-, kiva-, kata-alanyiság
megszűnésének adóévében elszámolt összes bevételnek a működés naptári napjai alapján
évesített összegét [b) pont szerinti számítás]. Ekkor az adóév nem tart 12 hónapig, mivel
a 2019. december 31-ével az említett adóalanyiságukat megszüntető és 2020. január 1-jével
a Tao tv. hatálya alá kerülő adózók nem ebben a bevallásban számolnak el
társaságiadóelőleg-kötelezettségükről. Ezt a sort üresen kell hagyni, ha a 01. sor adatot
tartalmaz. A 3. és 4. példa mintául szolgálhat a számítás elvégzéséhez.
03. sor:
Ebbe a sorba kell beírni az esedékességi időre eső társaságiadóelőlegkötelezettség összegét, azaz a 2018. december 31-én megszűnt adóalanyiságok esetén a 01.
sor szerinti, a 2019. évben megszűnt adóalanyiságok esetén a 02. sor szerinti összegnek az
1, illetőleg 0,25 százalékát, a kerekítés általános szabályainak figyelembe vételével.
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B) A társaságiadóelőleg-kötelezettség összege az esedékességi hónapokra
04-09. sorok: Ezekben a sorokban kell feltüntetni az eva-, a kiva-, vagy a kata-alanyiság
megszűnésének napját követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő
időszakba eső valamennyi teljes naptári negyedévre vonatkozó társaságiadó-előleg
háromhavonta esedékes összegét. A 03. sor szerinti összeget (adóalanyiság megszűnés
fajtájától függően - a számított bevétel 1, illetőleg 0,25 %-át) kell feltüntetni az adott naptári
negyedév 3. hónapjában, és a jelölt hónap 10. napjáig kell megfizetni. Az előlegkötelezettség időszakában az adóalanyiság megszűnésének napját követő naptól függően
mindig a soron következő teljes naptári negyedévtől kell az előleg kitöltést kezdeni.
Például:
1) Az eva-alany a teljes 2018. adóévben működött, 2018. évi összes bevétele
18.000 eFt volt. Adózó 2018. december 20-ig bejelentette, hogy kilép az evaalanyiságból, és 2019. január 1-jével visszatér a Tao tv. hatálya alá. A 1943TAO
bevallást 60 napon belül, 2019. március 1-éig kell benyújtania.
Társaságiadóelőleg-kötelezettségét a 2019. év március, június, szeptember,
december hónapjaira, és a 2020. év március, június hónapjaira esedékesen kell
megállapítania. A teljes adóévi bevétel 1 %-a 180 eFt, amely összeggel azonosan
kell a negyedévi előlegeket feltüntetni. A 1943TAO bevallás 01. lapján tehát az
adózó a 2018. évi bevételek feltüntetésére szolgáló 01. sorban 18.000 eFt-ot jelöl
meg éves bevétel összegként, a 03. sorban és a 04-09. sorok mindegyikében
ennek 1 %-át, 180 eFt összeget ad meg.
2) Az adózó 2018. április 8-tól működött kiva-alanyként, 2018. évi működésének
összes bevétele 21.700 eFt volt. Adózó 2018. december 20-ig bejelentette, hogy
kilép a kiva-alanyiságból, és 2019. január 1-jével visszatér a Tao tv. hatálya alá.
A 1943TAO bevallást 60 napon belül, 2019. március 1-éig kell benyújtania. A
2018. évi működés naptári napjainak száma (2018. április 8-tól 2018. december
31-ig) 268 nap. Az egy napra jutó bevétel összege ~ 80,9701 eFt (21.700 eFt/268
nap). Mivel a 2018. év nem szökőév, az egy működési napra jutó bevétel
összegét 365-tel kell megszorozni, így az évesített bevétel összege ~
29.554,1045 eFt, kerekítve 29.554 eFt. Az évesített bevétel 0,25 %-a 74 eFt,
amely összeggel azonosan kell a negyedévi előlegeket feltüntetni. Az adózónak
a társaságiadóelőleg-kötelezettségét a 2019. év március, június, szeptember,
december hónapjaira, és a 2020. év március, június hónapjaira esedékesen kell
megállapítania. A 1943TAO bevallás 01. lapján az adózó a 2018. évi bevételek
feltüntetésére szolgáló 01. sorban 29.635 eFt-ot ad meg évesített bevétel
összegként, a 03. sorban és a 04-09. sorok mindegyikében ennek 0,25 %-át, 74
eFt összeget szerepeltet.
3) Az adózó eva-alanyisága 2019. február 10-én szűnik meg, és az adózó 2019.
február 11-én kerül vissza a Tao tv. hatálya alá. A megszűnt adóalanyiság 2019.
évi működésére eső bevétel 4.100 eFt. A 2019. évi működés naptári napjainak
száma (2019. február 10-ig bezárólag) 41 nap. Az egy napra jutó bevétel összege
100 eFt (4.100 eFt/41 nap). Mivel a 2019. év nem szökőév, az egy működési
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napra jutó bevétel összegét 365-tel kell megszorozni. Az évesített bevétel
összege tehát 36.500 eFt (100 eFt/nap * 365 nap). Az évesített bevétel 1 %-a
365 eFt, amely összeggel azonosan kell a negyedévi előlegeket feltüntetni. A
Tao tv. hatálya alá kerülés napja (2019.02.11.) alapján az előleg-kötelezettség
időszakában az első teljes negyedév a II. negyedév, ebből következően az előleg
összegek feltüntetését a 2019. június hónapra vonatkozó mezőben kell kezdeni,
az első esedékes előleget 2019. június 10-ig kell megfizetni. A 1943TAO
bevallás 01. lapján az adózó a 2019. évi bevételek megadására szolgáló 02.
sorban évesített bevétel összegként 36.500 eFt-ot, a 03. sorban és a 05-09. sorok
mindegyikében ennek 1 %-át, 365 eFt-ot tüntet fel, továbbá a 04. sort üresen
hagyja.
4) A kata-alany 2019. május 9-ével szünteti meg említett adóalanyiságát és 2019.
május 10-én kerül vissza a Tao tv. hatálya alá. A 3. példában részletezett
módszerrel megállapított évesített bevétele 11.601 eFt, annak 0,25 %-a 29 eFt,
amely a negyedévi előlegek összegét meghatározza. A Tao tv. hatálya alá
kerülés napja (2019.05.10.) alapján az előleg-kötelezettség időszakában az első
teljes negyedév a III. negyedév, az előlegek felsorolását a 2019. szeptember
hónapra vonatkozó mezőtől kell kezdeni, az első esedékes előleget 2019.
szeptember 10-ig kell megfizetni. A 1943TAO bevallás 01. lapján az adózó a
2019. évi bevételek megadására szolgáló 02. sort az évesített bevétel összeggel,
11.601 eFt-tal, a 03. sort és a 06-09. sorok mindegyikét annak 0,25 %-ával, 29
eFt-tal tölti ki, továbbá a 04-05. sorokat üresen hagyja.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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