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Kiss Gergely, mint az 

SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete "végelszámolás alatt" 

végelszámolója részére 

 

 

Füzesabony 

Lehel út 4. 

3390 

 

 

 

Tisztelt Végelszámoló! 

 

 

A NEMZETI ADÓ- és VÁMHIVATAL Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, mint hitelező 

bejelenti – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9/D. § alapján – az alábbi adózóval szemben 

fennálló hitelezői igényét, amely tartalmazza a társaság ismert adó- és járulék tartozásait. 

 

 

I. A végelszámolás alatt álló vállalkozás adatai 

           

  

  Neve: SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete "végelszámolás alatt" 

   székhelye: 1094 Budapest, Angyal utca 1-3. 

   adószáma: 19321228-1-43 

eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 

a végelszámolás közzétételének dátuma: 2021.07.13. 

a végelszámolás  kezdő időpontja: 2021.05.27. 
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II. A végelszámolás alatt álló vállalkozás adófolyószámla adatai 
Adózónak a mai napon nyilvántartásunk szerint a költségvetéssel szemben ismert adó- illetve járu-

lék tartozása(i) nincs(enek): 

 

Az adó és járulék tartozás végleges összegét a hiányzó bevallások pótlását, valamint a tevékenysé-

get lezáró mérleg és bevallások ellenőrzését követően tudjuk meghatározni. 

 

III. A végelszámolás alatt álló adózót terhelő elmulasztott bevallások: 

A társaság az alábbi bevallások tekintetében bevallási kötelezettségeinek nem tett eleget:  

 

2020. évre vonatkozóan 

2029-es típusú bevallás,  

2021. évre vonatkozóan 

2171-es típusú bevallás, bevallási időszak: 2021.01.01-2021.05.26-ig, V1 

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 5. § (8a) be-

kezdése szerint a társasági adóbevallás helyett az adóévet követő év május 31-éig - bevallást 

helyettesítő nyomtatványon - nyilatkozatot tesz az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a 

köztestület, az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosítópénz-

tár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az európai területi társulás, a 

foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény, feltéve, hogy az adóévben vállalkozási tevékeny-

ségből (az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéből) szár-

mazó bevételt nem ér el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem 

számol el. 

 

A fentiek figyelembe vételével kérjük, hogy a hiányzó bevallásokat a kézhezvételtől számított 

15 napon belül szíveskedjen pótolni.  

 

Tájékoztatjuk, hogy az adóhatóság honlapján (http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz) a 60. számú „A vég-

elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók” elnevezésű információs füzet az adózók szá-

mára elérhető.  

 
Ha a fentiekben leírtakkal kapcsolatban további kérdése van kérjük, azt e-papíron jelezze. 

 

 

Budapest, „az időbélyegzőn feltüntetett időpontban” 

 

   

 

 

Tisztelettel: 

  

 

 

 Mercsné Ragány Szilvia 

 osztályvezető  
 

Erről értesülnek: 

1 címzett 

2 irattár 
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