
SPORTTÁMOGATÁS ADÓKEDVEZMÉNYE

II. – RENDELKEZÉS AZ ADÓRÓL

TÁMOGATÓI NÉZŐPONT



ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

► Ki támogathat?

► Társasági adó alanya

► Mi kell ahhoz, hogy az adókedvezmény igénybe vehető 
legyen?

► Támogatási igazolás (szerződés is)

► Adófizetési kötelezettség

► Maximum 100 eFt-os nettó adótartozás

Az adókedvezmény más jövedelem típusú adókkal szemben 
(pl. bankadó, iparűzési adó, stb.) nem vehető igénybe!



A RENDELKEZÉS LEHETŐSÉGE

► A támogató a fizetendő adóelőleg, adóelőleg-
kiegészítés és adó meghatározott részéről 
rendelkezhet

► Első alkalommal a 2015. évre vonatkozóan lehet 
alkalmazni

► A támogatónak a társasági adóbevallás benyújtásakor 
kell rendelkeznie



A RENDELKEZÉS MÉRTÉKE

► Adóelőleg esetében a fizetendő összeg 50%-a
(15RENDNY jelű nyomtatványon)

► Adóelőleg-kiegészítés (1501. számú bevallás) és 
adófizetés (éves adóbevallás) esetén pedig 80%-a

► Az előző támogatási módszerrel összehasonlítva, ott 
csak 70%-os mértékig lehetett a támogatást felajánlani



A TÁMOGATÁS MENETE

► A támogató és a támogatott sportszervezet szerződést kötnek

► A szakági szövetség kiállítja a támogató nevére szóló 
támogatási igazolást

► A támogató az aktuális adóbevallásában jelzi a NAV felé, hogy 
támogatni kívánja az adott sportszervezetet

► A támogató megfizeti az aktuális TAO összeget a NAV felé

► A megfizetett adóból a NAV utalja ki a kért mértékű 
támogatást (86,5%) és a kiegészítő támogatást (12,5%) a 
sportszervezetnek, valamint a szövetségnek (1% 2/3-a) és az 
EMMI-nek (1% 1/3-a)

A támogatónak az adóbevallás benyújtását és az adó 
megfizetését követően más teendője nincs



KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

► A kiegészítő támogatás a támogató döntése alapján a 
támogatott sportszervezetnek is adható támogatási vagy 
szponzorációs szerződés alapján, ez az új módszerben is 
változatlan

► Itt azonban a kiegészítő támogatást is a NAV utalja

► Mértéke a felajánlott összeg 12,5%-a (szemben a korábbi 
7,5%-kal), így a támogatási összeg 86,5 %-a után jár 
adójóváírás a támogató adófolyószámlájára

► A támogatónak nem kell külön SPORTBEJ nyomtatványt 
kitöltenie, és az erre vonatkozó szerződést sem kell 8 napon 
belül a szövetség számára visszaküldeni

► A bevallás beadása és az adó megfizetése után a 
támogatónak ezzel sincs több tennivalója



FONTOS TUDNIVALÓK

► A támogatásért cserébe reklámszolgáltatás nem 
nyújtható (az ilyen szerződés semmis); csak a 
kiegészítő támogatásért köthető támogatási vagy 
szponzori szerződés

► Szponzori szerződés esetén a 12,5%-os kiegészítő 
támogatás mértéke az általános forgalmi adó nélküli 
(nettó) értéket jelenti

► Amennyiben az adóhatóság határozata vagy az adózó 
önellenőrzése eredményeképpen a fizetendő adó „80 
százalékos korlátnak” megfelelő összege módosulna, 
az nem érinti a korábban már átutalt összege(ke)t.



MIÉRT ÉRI MEG A TÁMOGATÓNAK?

► Az adójóváírás mértéke (a felajánlott összeg 86,5%-a 
után):

► az adóelőleg-felajánlás és adóelőleg-kiegészítésre 
tekintettel átutalt felajánlás összegének 7,5 százaléka, de 
legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 7,5 
százaléka

► 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, azaz első 

alkalommal 2016. július 1-je



AZ ÚJ MÓDSZER ELŐNYEI

► 2,5% helyett 7,5%-os jóváírás az adóelőleg és az 
adóelőleg-kiegészítéskor felajánlott összeg esetében

► Lényegesen kevesebb adminisztráció a támogató 
részéről (pl.: 4 helyett 1 utalás, nincs további 
bejelentési, postázási kötelezettség)

► Az így nyújtott támogatás nem befolyásolja az aktuális 
gazdasági év eredménykimutatását

A támogató egy adóévben csak az egyik támogatási 
módszert alkalmazhatja, a kettőt együttesen nem!



 A támogatási szerződések megkötéséig, valamint a 

támogatási igazolás igényléséig a folyamat megegyezik a 

megszokottakkal

 Támogatási igazolás és köztartozásmentes igazolások 

birtokában a támogató a 15RENDNY nyomtatványon 

rendelkezik a NAV felé fizetendő adóelőleg/adófeltöltés 

összegéről

Határidő: adóelőleg-fizetési kötelezettség napjáig

 NAV az adóelőleg befizetését követő 15 munkanapon 

belül utalja ki támogatott részére a felajánlott összegeket

 Adójóváírás napja: 2016. július 1.

(A jóváírás napja az éves adóbevallás esedékességét 

követő második naptári hónap első napja) 

FONTOS HATÁRIDŐK



Támogató adóelőleg-fizetési kötelezettsége 1 000 000 Ft

Maximálisan felajánlható támogatás 500 000 Ft

Támogató által NAV felé fizetendő 1 000 000 Ft

NAV által támogatottnak utalandó (86,5%) 432 500 Ft

NAV által támogatottnak utalandó

kiegészítő támogatás (12,5%) 62 500 Ft

NAV által EMMI és szövetség részére

utalandó (1% 1/3 és 2/3 része) 5 000 Ft

Támogató által realizálható adójóváírás

(86,5%-nak a 7,5%-a) 32 438 Ft

SZÁMÍTÁSI PÉLDA


