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Összefoglalás 



• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 

 

• A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 

 

• A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. 

(VI.30.) Kormány rendelet 

 

• A sportról szóló 2004. évi I. törvény 

 

• A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési 
program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló 

hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 
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Jogszabályi háttér 



1. Együttműködési megállapodás a támogató és a támogatandó partner között 

2. Kiegészítő támogatásról szóló szerződés kötése az adott sportágban működő 
sportszervezettel vagy az országos szakszövetségével: Támogatási szerződés vagy 

Szponzori szerződés. 

3. Együttes kérelem aláírása a támogató és a támogatandó partner részéről egyaránt.  

4. A támogatott szervezet a megállapodás és az Együttes kérelem alapján kérelmet 
nyújt be a sportági szakszövetséghez igazolás kiállítására, melynek mellékletei: 

a) Támogató köztartozás-mentességének igazolása  

b) Támogató és Támogatott által aláírt szerződés kiegészítő sportfejlesztési 
támogatásról 

c) Támogató és Támogatott által aláírt Együttműködési szerződés, valamint 
Együttes kérelem. 

d) Nyilatkozatok 

e) Támogatott köztartozás-mentességének igazolása  

f) Támogatott megfizette az eljárási díjat 
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Támogatás Menete 1. 



 

5. Támogatási igazolás kézhezvétele 

 

6. Támogató legkésőbb az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség 
 teljesítését megelőző hónap utolsó napjáig vagy a társasági 
adóbevallás benyújtásáig  rendelkező  nyilatkozatot nyújt be a NAV 
felé, amihez mellékli a  Szövetség által kiadott  Támogatási igazolást. 

 

7. Az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék)  

• 87,5 százalékának a nyilatkozat(ok)hoz csatolt igazolás(ok) szerinti 

o 99 százalékát a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett,  

o 1 százalékának 1/3-ad részét az EMMI, 

o 1 százalékának 2/3-ad részét az érintett országos sportági 
szakszövetség, 

 

• 12,5 százalékát a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja 
részére átutalja. 
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 Támogatás Menete 2. 



� Adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, adó vonatkozásában 

alkalmazható. 

 

� A támogató adózó a jogszabályban meghatározottak szerint 

adójóváírásra jogosult, amely jóváírás a társasági adó 

folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként. 

 

� A támogató adózó egy adott adóévre eldöntheti, hogy a látvány-

csapatsport támogatása alapján (a bevallásában) 
adókedvezményt kíván érvényesíteni, vagy jóváírásra jogosító 

felajánlást tesz. A támogató adózó mindkét jogcím együttes 
érvényesítésére nem jogosult. 
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Az új konstrukció alapján 



• Az adózó rendelkezhet a Tao. Tv. 26. § (2) és (8) bekezdése szerint 
megállapított egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg- 
kötelezettsége legfeljebb 50 százalékának megfelelő része 
felajánlásról. 

 

• A rendelkező nyilatkozat, az adóhatóság által rendszeresített külön 
nyomtatványon tehető meg, az esedékes adóelőleg-fizetési 
kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap 
utolsó napjáig. 

 

• Az adózó az adóelőleg terhére tett felajánlását (adóelőleg-
nyilatkozatát) módosíthatja egy adóévben összesen legfeljebb öt
alkalommal. 
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A rendelkező nyilatkozat megtétele – 
Az adóelőleg terhére 



• Amennyiben az adózó a bevallott adóelőlegek terhére 
rendelkező nyilatkozatot nem tett, vagy a felajánlott és az 
adóhatóság által kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el 
az adózó által a Tao. Tv. 24. §-a szerinti fizetendő adó összegének 
80 százalékát, az adózó: 

 

• A társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás 
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig ezen bevallásban, 
és/vagy 

 

• A társaságiadó-bevallás benyújtására nyitva álló  határidő utolsó 
napjáig a társaságiadó-bevallásban (éves adóbevallás) 
rendelkezhet 
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A rendelkező nyilatkozat megtétele –  
Az adóelőleg-kiegészítés, az adó terhére 

 



Az adózót az adóhatóság által átutalt 87,5 százalék 99 százalékára 

jóváírás illeti meg. 

 

A jóváírás összege: 

• Az adóelőleg-felajánlás és adóelőleg-kiegészítésre tekintettel átutalt 

felajánlás összegének 7,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő 

adó 80 százalékának 7,5 százaléka, valamint 

• Az éves adó terhére tett felajánlás átutalt összegének 2,5 százaléka, 

de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka.   

 

A jóváírás napja az éves adóbevallás esedékességét követő második 

naptári hónap első napja. 
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Jóváírás az adózó adófolyószámláján 



• A támogató a sportegyesületnek nyújtott támogatás juttatásáért 

semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes 

megállapodás semmis 

 

• A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás juttatásáért 

csak abban az esetben jogosult ellenszolgáltatása, amennyiben 

szponzori szerződés keretében nyújtja azt 
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Ellenszolgáltatás 



• Nincs bejelentési kötelezettség (nincs SPORTBEJ nyomtatvány) 

•   

• A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegére (12,5 százalék) nem 
értelmezhető a Tao. tv. 3. számú melléklet A) részének 12. pontjában 
– a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, 
ráfordítás címén – előírt adózás előtti eredmény-növelés. 

 

• Nincs olyan előírás, amely szerint a felajánlás teljesítésének feltétele 
a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása. 

 

• A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szóló szerződést az 
adóhatósághoz nem kell megküldeni.  
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Eltérő szabályok a TAO tv. 22/C. § szerinti 
kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz képest 



•   
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Példa – Alapadatok 500 millió Ft adóalapig 

Jelenleg működő rendszer

500 millió Ft adóalapig

2015-től bevezetésre kerülő 

támogatási rendszer

500 millió Ft adóalapig

Üzemi eredmény 114 285 720                            114 285 720                            

Tao támogatás (rendkívüli ráfordítás) 8 000 000                                -                                              

Kiegészítő támogatás 600 000                                    -                                              

Adózás előtti eredmény 105 685 720                            114 285 720                            

Adóalap 106 285 720                            114 285 720                            

Számított társasági adó 10 628 572                              11 428 572                              

Érvényesített adókedvezmény (max. 70% ) 7 440 000                                -                                              

Fizetendő társasági adó 3 188 572                                11 428 572                              

Adózás utáni eredmény 102 497 148                            102 857 148                            

Előny a támogató oldalán 200 000                                    -                                              

Előny a támogató oldalán kizárólag adóelőlegből történő 

felajánlás esetén (7,5%)
-                                              371 250                                    

Előny a támogató oldalán adóelőlegből és adóelőleg-

feltöltésből történő felajánlás esetén (7,5%)
-                                              593 143                                    

Előny a támogató oldalán kizárólag az éves adóból 

történő felajánlás esetén (2,5%)
-                                              197 714                                    



•   
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Példa – Alapadatok 500 millió Ft adóalap felett 

Jelenleg működő rendszer

500 millió Ft adóalap felett

2015-től bevezetésre kerülő 

támogatási rendszer

500 millió Ft adóalap felett

Üzemi eredmény 2 000 000 000                        2 000 000 000                        

Tao támogatás (rendkívüli ráfordítás) 206 973 000                            -                                              

Kiegészítő támogatás 29 493 653                              -                                              

Adózás előtti eredmény 1 763 533 348                        2 000 000 000                        

Adóalap 1 793 027 000                        2 000 000 000                        

Számított társasági adó 340 630 130                            379 955 000                            

Érvényesített adókedvezmény (max. 70%) 206 973 000                            -                                              

Fizetendő társasági adó 133 657 130                            379 955 000                            

Adózás utáni eredmény 1 629 876 218                        1 620 045 000                        

Előny a támogató oldalán 9 831 218                                -                                              

Előny a támogató oldalán kizárólag adóelőlegből történő 

felajánlás esetén
-                                              12 342 601                              

Előny a támogató oldalán adóelőlegből és adóelőleg-

feltöltésből történő felajánlás esetén
-                                              25 881 330                              

Előny a támogató oldalán kizárólag az éves adóból 

történő felajánlás esetén
-                                              6 573 222                                



•   
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Példa – Felajánlás kizárólag az adóelőleg terhére 

Jelenleg működő rendszer

500 millió Ft adóalapig

2015-től bevezetésre kerülő 

támogatási rendszer

500 millió Ft adóalapig

Kedvezményezett célra felajánlható összeg (évközben 

fizetendő adóelőleg max. 50%-a, de legfeljebb az 

adófizetési kötelezettség (80%-a)

5 714 286                                

ebből kiegészítő támogatás(12,5%) 714 286                                    

ebből hatósági díj (1%) 50 000                                      

Adójóváírás (következő év adófizetési kötelezettségét 

csökkenti; adóelőlegből felajánlott támogatás 7,5%-a)
371 250                                    

Előny a támogató oldalán 371 250                                    

Jelenleg működő rendszer

500 millió Ft adóalap felett

2015-től bevezetésre kerülő 

támogatási rendszer

500 millió Ft adóalap felett

Kedvezményezett célra felajánlható összeg (évközben 

fizetendő adóelőleg max. 50%-a, de legfeljebb az 

adófizetési kötelezettség 80%-a)

189 977 500                            

ebből kiegészítő támogatás(12,5%) 23 747 188                              

ebből hatósági díj (1%) 1 662 303                                

Adójóváírás (következő év adófizetési kötelezettségét 

csökkenti; adóelőlegből felajánlott támogatás 7,5%-a)
12 342 601                              

Előny a támogató oldalán 12 342 601                              



•   
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Példa – Felajánlás az adóelőleg és az adóelőleg-
feltöltés terhére 500 millió Ft adóalapig 

Jelenleg működő rendszer

500 millió Ft adóalapig

2015-től bevezetésre kerülő 

támogatási rendszer

500 millió Ft adóalapig

Kedvezményezett célra felajánlható összeg (évközben 

fizetendő adóelőleg max. 50%-a, de legfeljebb az 

adófizetési kötelezettség (80%-a)

9 142 858                                

ebből kiegészítő támogatás(12,5%) 1 142 857                                

ebből hatósági díj (1%) 80 000                                      

Adójóváírás (következő év adófizetési kötelezettségét 

csökkenti; adóelőlegből felajánlott támogatás 7,5%-a)
370 714                                    

Adójóváírás (következő év adófizetési kötelezettségét 

csökkenti; adóelőleg-feltöltésből felajánlott támogatás 

7,5%-a)

222 429                                    

Előny a támogató oldalán 593 143                                    



•   
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Példa – Felajánlás az adóelőleg és az adóelőleg-
feltöltés terhére 500 millió Ft adóalap felett 

Jelenleg működő rendszer

500 millió Ft adóalap felett

2015-től bevezetésre kerülő 

támogatási rendszer

500 millió Ft adóalap felett

Kedvezményezett célra felajánlható összeg (évközben 

fizetendő adóelőleg max. 50%-a, de legfeljebb az 

adófizetési kötelezettség 80%-a)

303 964 000                            

ebből kiegészítő támogatás(12,5%) 37 995 500                              

ebből hatósági díj (1%) 2 659 685                                

Adójóváírás (következő év adófizetési kötelezettségét 

csökkenti; adóelőlegből felajánlott támogatás 7,5%-a)
12 324 790                              

Adójóváírás (következő év adófizetési kötelezettségét 

csökkenti; adóelőleg-feltöltésből felajánlott támogatás 

7,5%-a)

13 556 540                              

Előny a támogató oldalán 25 881 330                              



•   
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Példa – Felajánlás az éves adókötelezettség 
terhére 500 millió Ft adóalapig 

Jelenleg működő rendszer

500 millió Ft adóalapig

2015-től bevezetésre kerülő 

támogatási rendszer

500 millió Ft adóalapig

Kedvezményezett célra felajánlható összeg (évközben 

fizetendő adóelőleg max. 50%-a, de legfeljebb az 

adófizetési kötelezettség (80%-a)

9 142 858                                

ebből kiegészítő támogatás(12,5%) 1 142 857                                

ebből hatósági díj (1%) 80 000                                      

Adójóváírás (következő év adófizetési kötelezettségét 

csökkenti; éves adókötelezettségből felajánlott 

támogatás 2,5%-a)

197 714                                    

Előny a támogató oldalán 197 714                                    



•   
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Példa – Felajánlás az éves adókötelezettség 
terhére 500 millió Ft adóalap felett 

Jelenleg működő rendszer

500 millió Ft adóalap felett

2015-től bevezetésre kerülő 

támogatási rendszer

500 millió Ft adóalap felett

Kedvezményezett célra felajánlható összeg (évközben 

fizetendő adóelőleg max. 50%-a, de legfeljebb az 

adófizetési kötelezettség 80%-a)
303 964 000                          

ebből kiegészítő támogatás(12,5%) 37 995 500                             

ebből hatósági díj (1%) 2 659 685                               

Adójóváírás (következő év adófizetési kötelezettségét 

csökkenti; éves adókötelezettségből felajánlott 

támogatás 2,5%-a)

6 573 222                                

Előny a támogató oldalán 6 573 222                               



Támogatás menete 

� Együttes kérelem (támogató által is aláírt) benyújtása az MVLSZ 
felé a korábban is kötelező mellékletek kíséretében 

� Támogatás igazolás kézhezvétele 

� RENDNYIL elnevezésű nyilatkozat és támogatás igazolás 
benyújtása a NAV felé az adóelőleg fizetési kötelezettséget 
megelőző hónap utolsó napjáig, az adóelőleg feltöltés és az 
adófizetés esetén pedig az utalás napjáig  

� A NAV az ellenőrzést követően elutalja a támogatást a 
megfelelő számlaszámokra 

  ÖSSZEFOGLALÁS 
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� Felajánlott támogatási összeg 

� A kérelemben szereplő összeg tartalmazza a kiegészítő 
támogatást is, mely a teljes összeg 12,5%-a  

� Az adókedvezmény alapja az alap támogatás 99%-a 

(Szakmai + Közreműködői), melynek 7,5%-a a kedvezmény 
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Adókedvezmény 

alapja 



� A Támogatónak nincs kockázata 

� A Támogatónak kizárólag a Rendelkező nyilatkozatot kell benyújtania 
a NAV-hoz

� Az utalásokat a NAV intézi, amennyiben az ellenőrzés során jóváhagyja 
a támogatást, így nincs hibázási lehetőség az utalások során 

� Nem fordulhat elő a bejelentési kötelezettség elmulasztása 

 

� A Támogató többet „nyer” a felajánlott összeg arányában  

� A Kiegészítő támogatás is az adófizetési kötelezettség terhére kerül 
kifizetésre, az nem jelent külön költséget a Támogatónak 

� A Támogató adójóváírás formájában a teljes felajánlott összeg közel 
6,5%-át kapja meg, a korábbi 2,5% helyett (előleg és feltöltés) 

� A Támogató adóelőleget automatikusan felajánlhatja 

� A Támogató az adóját is felajánlhatja, az adott évre 
visszamenőlegesen is, melyre korábban nem volt lehetőség  
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Tao. Tv. 24. §-a szerinti támogatás előnyei a korábbi 
rendszerhez képest 
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