
Kötelezettség nyomtatvány határidő

Egyedi mentesítéssel rendel. pénztgép.adattart. CD/DVD-n, 
illetve egyszer írható optikai adathord. történő megküldése PTGOPTA 2017.05.10

Havi bev.kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, 
járulékokról,egyéb adatok, a szakkép. hozzájárulásról 1708,1758 2017.05.12

Befizetés KATA, szoc hó adó, jáulékok, szakképzési, egyszer. fogl 
közterhe, levont szja előleg 2017.05.12

Pénztárgépre kötelezett, de számlával teljesítő adózók PTGSZLAH 2017.05.15

Magánszemélyt terhelő szja, eho, ekho egyes jövedelmeinek 
különadó  befizetése 2017.05.22

Munkáltatói adómegállapítás  2016. évi szja 16M29 2017.05.22

Bevallás társasházak  részére a 2016. évi szja 1641 2017.05.22

ÁFA bevallás , befizetés 1765 2017.05.22

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére 
(bevallás, adatszolgáltatás), befizetés 1786 2017.05.22

Összesítő nyilatkozat 17A60 2017.05.22

Bevallás  játékadóról,  és befizetés 1778 2017.05.22

Bevallás a 2017. évi pénzügyi tranzakciós illeték , valamint a 
2018. évi fizetési kötelezettségről és befizetés 1793 2017.05.22

Bevallás a reklámadóról , adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-
előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő 
kötelezettségéről és befizetés

1794 2017.05.22

Bevallás a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 

2006. évi XCVIII. törvény  (Gyftv.) vonatkozóan és a  
kötelezettség befizetése

1751 2017.05.22

Bevallás a népegészségügyi termékadóról  2017. év, és befizetés 17NETA 2017.05.22

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve 
visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi  adóról és 
befizetés

BEVJ01 2017.05.22

Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő 
és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve 
visszaigényelhető jövedéki adóról  és befizetés

BEVJ02 2017.05.22

Havi bevallás energiaadóról  és befizetés 16J03 2017.05.22

Társasági adóelőleg befizetése 2017.05.22

Jövedéki adó előlege 2017.05.25

Az éves, (mikrogazdálkodói) egyszerűsített éves beszámoló 

esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig kell közzétenni.

2017.05.31

Adatszolgáltatás a 2016. évi társasági adóról  és befizetés 1629 2017.05.31

Bevallási és befizetési kötelezettségek 2017.  május  hónapban 



Kötelezettség nyomtatvány határidő

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóró l és befizetés 1643 2017.05.31

Bevallás a tevékenységét 2016. évben megszüntető, 
átalakulással megszűnő adózók, a kisadózó vállalkozások tételes 
adóját vagy a kisvállalati adót 2016. évben vagy 2016. évtől 
választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2016. évtől 
választó adózók részére

1671 2017.05.31

Bevallás a kisvállalati adóról  és befizetés 16KIVA 2017.05.31

Bevallás a 2017. évben első ízben kötelezetté váló adózók 
innovációs járulékelőlegéről  és befizetés 1749 2017.05.31

Bevallás a reklámadóról , adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-
előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő 
kötelezettségéről és befizetés

1694 2017.05.31

Közlemény az adózó rendelkezése szerint  a kedvezményezett 

részére átutalt összeg felhasználásáról
16KOZ 2017.05.31

Nyilatkozat a társasági-adóbevallásról az Art. 13. § (5) 
bekezdése alapján TAONY 2017.05.31

Helyi iparűzési adóbevallás  és befizetés HIPA 2017.05.31


