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TAO-támogatás a látványsportokban 

 

A 2011-es év, törvényi változásai – amiket az Európai Unió is elfogadott –  

lehetővé tették, hogy a nyereséges vállalkozások társasági adójukkal 

támogassák a látványcsapat-sportágak képviselőit. Az új rendszer egyszerre 

biztosít előnyöket a sportegyesületeknek és a támogató cégeknek is. 2013. 

július 1-től már a harmadik évet kezdtük meg a támogatásokban – az első 

kettő kimagasló eredményeket hozott.  

A támogatási rendszer legfontosabb részleteit. 

Ki lehet támogató? 

A támogatást nyereséges vállalkozások, cégek nyújthatják, befizetendő 

társasági adójukból. 

Milyen egyesületeket lehet támogatni? 

Ez a kedvezmény kizárólag a látványcsapat sport egyesületei, a látvány-

csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, továbbá az 

országos szakszövetségek és a Magyar Olimpiai Bizottság részére szól.   

A látványcsapat sportágak a következők: labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, 

kézilabda, vízilabda.  

Az egyesületeket támogatási igazolás birtokában lehet támogatni.  

Mi a támogatási igazolás, hogyan lehet hozzájutni? 

A támogatási igazolás egy hivatalos dokumentum, amit a sportegyesület 

illetékes szakszövetsége vagy az NSI állít ki. Ezt minden esetben a 

sportegyesületnek kell kérnie. Ez alapján jogosult a támogató cég az 

adókedvezményre.  

Tehát az utalás ennek birtokában lehetséges! 
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Melyek a támogatási igazolás megszerzésének lépései? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrét folymat a következő: 

 

Mikor utalhat a támogató?  

A támogatási igazolás birtokában, a támogató a likviditásának és érdekeinek 

megfelelően az év bármely napján utalhat. Arra kell figyelni, hogy annak az 

évnek a terhére lehet elszámolni az adókedvezményt, amelyikben az utalás 

megtörtént.  

 

1. A pályázó kérelmet nyújt be az illetékes 

szakszövetség részére. 

 
2. A szakszövetség értékeli a kérelmet, 

majd az értékelés eredményéről 

határozatban értesíti a pályázót. Ez a 

határozat tartalmazza a tárgyévre 

jóváhagyott költségvetés mértékét. 

 

 

3. Közben a sportegyesület felveszi a 

kapcsolatot a támogató céggel és adott 

esetben a vállalkozás szándéknyilatkozattal 

erősíti meg támogatási szándékát. 

 

4. A határozattal rendelkező sportegyesület és a támogató cég együttműködési 

megállapodást ír alá, ez alapján a sportegyesület benyújtja támogatási igazolási kérvényét 

a szakszövetséghez. A szakszövetség 8 napon belül kiállítja a támogatási igazolást.  

 
5.  A cég a támogatási igazolás birtokában gondoskodik az utalásról. Ezt követően az utalás 

tényét 8 napon belül bejelenti területileg illetékes az adóhivatalnak. 
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Mekkora lehet a támogatás mértéke? 

A támogatás mértéke nincs maximalizálva.  

Az adókedvezményt egy adóévben a társasági adó 70 % támogatási mértékig 

lehet igényébe venni. Illetve az e feletti rész tovább három évre továbbvihető.  

A 2012/13-as támogatási időszaktól a támogatás 1%-át az ellenőrző hatóság  

(NSI) részére utalja a támogató, 99%-ot pedig az egyesületnek. Az 1% után az 

adókedvezmény változatlan szabályok mellett igénybevehető.  

Mi a kiegészítő sportfejlesztési támogatás?  

A legfrissebb törvényi változások szerint a látványcsapatsport-kedvezmény 

alanyát támogató cégnek a megtakarított adókedvezményből kiegészítő 

sportfejlesztési támogatást kell utalni a támogatott sportág szakszövetsége 

vagy pedig a MOB részére.  

A támogatás mértéke a megtakarítás legalább 75%-a.  

Milyen előnyt nyújt a társasági adóból történő támogatás a cégeknek? 

A cég a kifizetett sporttámogatás után adókedvezményt vehet igénybe, ezzel 

csökken a tényleges adófizetési kötelezettsége. Fontos kiemelni, hogy a 

kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetését követően is megtakarítást 

realizál a támogató.  

Tehát Tao támogatás esetén a cégnek kevesebbet kell fizetnie, mintha csak 

adót fizetne?  

Igen.  

Az adókedvezmény mértéke 110% vagy 119%.  

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetése után 2,5-4,75 százalékkal 

csökken a befizetési kötelezettsége.  
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Lássunk konkrét példákat! 

I. példa – 10%-os társasági adókulccsal számolva 

 
Sportot nem 

támogató 
(e Ft) 

Sportot támogató 
(e Ft) 

Támogatás 0 500 

Tao. Alap 10 000 9 500 

Adómérték 10% 1 000 950 

Korlát 70% 700 665 

Érvényesíthető adókedvezmény 0 500 

Adófizetési kötelezettség 1 000 450 

Adózás utáni eredmény 9 000 9 050 

Kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás 

0 37,5 

Elérhető megtakarítás  0 12,5 

          forrás: NAVHa egy 

cégnek 10 000 e Ft adó alapja van, és 500 e Ft-ot sporttámogatásra fordít, akkor (10%-os 

társasági adó mérték mellett) a kifizetése a következőképpen alakul: 500 e Ft támogatás, 

450 e Ft adó és 37,5 e Ft kiegészítő sportfejlesztési támogatás. A megtakarítás összesen: 12,5 

e Ft. 

II. példa – 19%-os társasági adókulccsal számolva 

 
Sportot nem 

támogató 
(e Ft) 

Sportot támogató 
(e Ft) 

Támogatás 0 10 000 

Tao. Alap 600 000 590 000 

Adómérték 19% 69 000 67 100 

Korlát 70% 48 300 46 970 

Érvényesíthető adókedvezmény 0 10 000 

Adófizetési kötelezettség 69 000 57 100 

Adózás utáni eredmény 531 000 532 900 

Kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás 

0 1 425 

Elérhető megtakarítás 0 475 
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forrás: NAV 

Ha egy cégnek 600 000 e Ft adó alapja van, és 10 000 e Ft sporttámogatásra fordít, akkor 

(500 millió forintig 10%, afölött 19%-os társasági adó mérték mellett) a kifizetése a 

következőképpen alakul: 10 000 e Ft támogatás, 57 100 e Ft adó és 1 425 e Ft kiegészítő 

sportfejlesztési támogatás. A megtakarítás összesen: 475 e Ft.  

A adóbefizetés terhére utalhat a cég? 

Az adófeltöltés terhére igen. 

Az adóelőleg terhére nem.  

Az adófeltöltést az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megtennie a 

cégnek. Naptári éves adózók esetében ez december 20-a.  

Az adófeltöltésnél már figyelembe lehet venni a kedvezményeket, ezért 

amennyiben a támogató rendelkezik támogatási igazolással, közvetlenül utalhat 

a kedvezményezettnek. Ezt követően nyolc napon belül értesítenie kell az 

adóhatóságot az utalás tényéről.   

Az adóelőleg fizetés mértékét és rendszerességét a Tao. Tv. 26. §  (7) bekezdése 

állapítja meg, ami lehet havi-, illetve negyedéves gyakoriságú. Az adóelőleget 

mindenképpen meg kell fizetni az adóhivatalnak, azonban ennek mértékét az 

erre irányuló kérelemmel lehet csökkentetni. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

sportegyesületi támogatás esetén csökkenthető az adóelőleg mértéke feltéve, 

ha azt az állami adóhatóság engedélyezi.  

Vegyünk egy példát.  

A támogatónak 12 millió forint éves társasági adóelőleget kell teljesítenie az 

előző adóévi adatai alapján, és ezt havonta kell teljesítenie 1-1 millió forinttal. 

 A támogató 5 millió forinttal szeretné támogatni az egyik sportegyesületet, ezt 

meg is teszi, így  nő a befizett adójának a mértéke.  

A támogató írásban kérheti az adóhivatalt, hogy az ezt alátámasztó 

dokumentumok alapján csökkentse az előleg mértéket.  

A kérelem megalapozottságáról dönt az Adóhivatal.  
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Pozitív elbírálás esetén havi szinten nem egymillió forintot kell a továbbiakban 

fizetni, hanem ennél az adózó által a kérelemben meghatározott összeg kerül 

előírásra. Adótúlfizetés esetén a társasági adó bevalláskor lehet visszaigényelni 

a többletet.  

 

Mikor lehet érvényesítheti az adókedvezményt? 

Az adófeltöltéskor már figyelembe lehet venni vagy a társasági adó bevalláskor. 

Ennek határideje a tárgyévet követő május 31-e (vagy a mérlegfordulónapot 

követő ötödik hónap utolsó napja).  

Az adókedvezmény további három adóévben figyelembe vehető a támogatás 

mértékéig.  

Mi történik adó túlfizetés esetén? 

A többletbefizetés visszaigényelhető.  

 

 

Milyen dolgokra kell különösen odafigyelni? 

 

1. Kizárólag támogatási igazolás birtokában történjen az utalás 

2. A támogatási igazolásban szereplő alszámlaszámokra történjen az utalás 

3. A támogatás és az NSI 1% utalása egy időben történjen 

4. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás utalása azonos adóévben 

történjen 

5. Minden utalás tényét 8 naptári napon belül be kell jelenteni az 

Adóhivatalnak, a SPORTBEJ nyomtatványon  
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Melyek a vonatkozó jogszabályok?  

- 1996. Évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

 

- A Kormány 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelete a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól 

 

- A nemzeti erőforrás miniszter 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelete a látvány-
csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program 
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági 
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 


