
Átalakulással összefügg ő bevallási határid ők 

Adónem/nyomtatvány jogel őd jogutód 

Vagyonmérleg-tervezet, 
vagyonleltár-tervezet  a 
legfőbb szerv által 
meghatározott mérleg 
fordulónapra /Számv-tv.136-
144§/ 

Legkésőbb az átalakulásról 
szóló döntés időpontjára, a 
cégbírósági eljárás 
alátámasztására 

Legkésőbb az 
átalakulásról szóló döntés 
időpontjára, a cégbírósági 
eljárás alátámasztására 

Az átalakulás napjával 
végleges vagyonmérleg, 
végleges vagyonleltár 
/Számv-tv.136-144§/ 

Az átalakulás napját követő 90 
napon belül letétbe helyezni a 
Cégbíróságnál 

Az átalakulás napját 
követő 90 napon belül 
letétbe helyezni a 
Cégbíróságnál 

Számviteli törvény szerinti 
beszámoló  közzététele az 
átalakulás napjával /Számv-
tv.136-144§/ 

Az átalakulással megszűnő 
társaság az átalakulás napját 
követő 90napon belül köteles 
letétbe helyezni és közzétenni 

  

Társasági adóel őleg-
bevallás, innovációs 
járulékel őleg bevallás, 
energiaellátók 
jövedelemadó 
előlege,növekedési 
adóhitel  /Art 33§(8)/    
17251nyomtatványon 

Az adóévben átalakuló, egyesülő, szétváló adózó - ideértve 
az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött, az 
átvevőt és a fennmaradót is- az átalakulás, egyesülés, 
szétválás napjától számított 30 napon belül 

A megszűnés napjával 
társasági adóbevallás 1771 
nyomtatványon 

  

innovációs járulék/ 1771   

az energiaellátók 
jövedelemadója/ 1771 

  

A szakképzési hozzájárulás 
különbözete a kettős könyvvitelt 
vezető, egészség- 
ügyi szolgáltató vagy a 
közhasznú nonprofit társaság 
adózónál /1771 

A megszűnést követő 
90 napon belül.      
/Art.33§ (3)a, (4) / 

  



Átalakulással összefügg ő bevallási határid ők 

Adónem/nyomtatvány jogel őd jogutód 

A növekedési adóhitelre  
jutó adó korábban meg nem 
fizetett összege a társasági 
adó hatálya alól kikerülő 
adózóknál /1771 

  

Az osztalék utáni adót 
kiváltó adó/  1771 

  

Áfa bevallás /1765 / 

Megszűnéskor áfa bevallásuk 
időszaka 
a megszűnés dátuma szerint, 
bevallási határidő a 
megszűnéstől számított 30 
napon belül (Art 33§(5)) 

Az átalakulással, illetve 
szétválással létrejövő 
adózó bevallási 
kötelezettségének 
ugyanolyan gyakorisággal 
tesz eleget, mint a jogelőd 
szervezet, Az 
összeolvadással létrejövő 
adózó a gyakoribb 
bevallásra kötelezett 
jogelőd bevallási 
gyakoriságának 
megfelelően tesz eleget 
általános forgalmiadó-
bevallási 
kötelezettségének. 

Járulék, szja 
bevallás/1708/ 

Átalakulás esetén a bevallást a jogelődre vonatkozóan 30 
napon belül kell benyújtani. Ilyen esetben a bevallásnak 
tartalmaznia kell a jogelőd adószámát is. Amennyiben a 
jogutódlással történő megszűnés hónap közben történik és 
a jogelőd kötelezettségeit a jogutód teljesíti, a jogutódnak 
két darab 1708-as bevallást kell benyújtania, egyet a 
jogutódlással történő megszűnés időpontjáig 30 napon 
belül, egyet pedig az adott hónapból még fennálló idő- 
szakra. Ez utóbbinál természetesen a jogelőd adószámát 
már nem kell szerepeltetni. 



Átalakulással összefügg ő bevallási határid ők 

Adónem/nyomtatvány jogel őd jogutód 

KIVA bevallás /17KIVA/ 

Amennyiben az adóalanyiság 
megszűnés, adózó 
megszűnése az Szt. szerinti 
beszámoló készítési 
kötelezettséggel is jár, úgy a 
kisvállalati adó elszámoló 
bevallást a beszámoló 
készítés határidejéig kell 
benyújtani (pl. társasági 
formaváltással járó 
„klasszikus” átalakulás esetén 
az átalakulást követő 90 
napon belül).  

A naptári negyedéves 
gyakoriságú előleg-
bevallás benyújtási 
határideje a 
tárgynegyedévet követő hó 
20. napja. 

Helyi ipar űzési adó 
A megszűnést követő 90 
napon belül kell a bevallást 
benyújtani. 

Átalakulással létrejött 
vállalkozás esetében az 
előlegfizetési időszak az 
átalakulás 
megvalósulásának 
napjával kezdődik. Az 
előlegfizetési időszak 
utolsó napja az azt követő 
adóév június 30-a. Minden 
ilyen esetben 
önkormányzatonként már 
a bejelentkezéssel 
egyidejűleg kell az 
adóelőlegeket az 
önkormányzati adóhatóság 
által rendszeresített 
nyomtatványon 
bejelenteni.  Bejelentési 
határidő a változást követő 
15 napon belül. 



Átalakulással összefügg ő bevallási határid ők 

Adónem/nyomtatvány jogel őd jogutód 

Soron kívüli adóbevallást  
kell benyújtani az adózónak 
valamennyi adójáról ha a 
számvitelről szóló törvény 
VII. fejezete sajátos 
beszámolási kötelezettséget 
ír elő.  (Kivéve a 
magánszemélyt saját 
személyében terhelő 
adókat.) Art 33§(3) 

Az éves elszámolású adókról 
számviteli törvényben a 
beszámoló készítésére előírt 
határidőn belül. Azokról az 
adókról, amelynél az adó 
megállapítás egy hónap, egy 
negyedév a bevallással még le 
nem fedett időszakról, az 
átalakulást követő 30napon 
belül Art 33§(4) 

  

 


