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Miről szól az új támogatási forma,  
a „rendelkezés az adóról”? 

A társasági adó rendszerébe bevezetett új 
adófelajánlási szabályok szerint az adózó a 
havonta vagy negyedévente esedékes 
társaságiadóelőlegei,azadóelőleg-kiegé-
szítés(„feltöltés”),valamintafizetendőadó
meghatározottrészéneklátvány-csapatsport
támogatásicélratörténőfelajánlásáról
rendelkezhet. A gyakorlatban az adózónak 
továbbraiselegetkelltennieelőlegfizetési,
feltöltési,valaminttársaságiadófizetési
kötelezettségének,arendelkezőnyilatko-
zata(i) alapján tett felajánlásokat az 
adóhatóság továbbítja a kedvezményezett 
szervezet(ek) részére.

Afelajánlásratekintettelazadózótadójó-
váírásilletimeg,amelynekmértékeakára
kedvezményezetteknekátutalt–kiegészítő
támogatással és hatósági díjjal csökkentett 
–összeg7,5százalékaislehet,haazadózó
legkésőbba„feltöltéskor”(azaznaptáriéves
adózóknáldecember20-ig)megteszia
szükségesrendelkezőnyilatkozatot.A
rendelkezőnyilatkozatazévesadóbevallás
benyújtásávalegyidejűlegismegtehető,
azonban az adójóváírás mértéke ebben az 
esetbenmárcsak2,5százalék.

Miért érdemes rendelkezni a 
társasági adójáról?

1.		Társasági	adóelőny:	 
Azadóelőleg,illetveazadóelőleg-
kiegészítésterhéretörténőrendelkezés
eseténakár6,5százalékostényleges
társaságiadójóváírásiselérhető,amely
jóvalkedvezőbbtársaságiadómegtaka-
rításilehetőség,mintaklasszikusrégi
sporttámogatásirendszerbentörténő
támogatás.  

2.		Szponzoráció:  
Afelajánlás12,5százalékánakmegfelelő
összegben a támogató a sportszervezetek 
általkínáltszponzorációslehetőségek
széles tárházából válogathat – például a 
logója megjelenhet sportesemények 
helyszínénvagyakársportolókmezein–,
ígyazadójóváírássalegyidejűlegplusz
lehetőségetkapcégeismertségének
elősegítésére,termékei,szolgáltatásai
népszerűsítésére.

A sporttámogatás, mint társasági adó megta karít ási lehetőség iránt 
érdeklődő profit orien tált vállalko zások 2015. január 1-jétől  – a ko rábban 
megszokott támogatási rend szer hez képest magasabb adóelőnyt biztosító 
új konstrukció – „a rendelkezés az adóról” (adófelajánlás) intézmény 
kereté ben is ré sze sülhet nek a sporttá moga tás nyújtotta gaz da sági elő-
nyökből. Azon vál lal kozások nak, akik egy kedvező, adófize tési kötelezett-
ség csökkentő megol dás mellett érdekeltek vállalko zásuk népsze rű  -
sítésében és új üzleti lehetőségek feltérképe zésében, nem árt tisz tá ban 
lenniük, hogyan működik az adó fela jánlás a gyakorlatban.

Azalábbiakbanszakértőinkösszegyűjtöttékazújtámogatásikonstrukcióvalkapcso-
latbanleggyakrabbanfelmerülőkérdéseket,melyekátgondolásávalfelmérheti,milyen
előnyöketbiztosíthatatársaságiadórólvalórendelkezésazÖnvállalataszámára.
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3.		Kapcsolatépítés:	 
A sporttámogatás rendszere jóval többet 
jelentegyadófizetésikötelezettség
csökkentőmegoldásnál,mivelatámoga-
tási rendszerben való részvétel során 
olyankapcsolatokatépíthetki,melyek
későbbakárpotenciálisüzletilehető-
ségeket is kínálhatnak vállalata számára.

4.		Nem	szükséges	a	támogatás	
„előfinanszírozása”:	 
A támogatóknak a korábbi rendszerhez 
képestnemkellelőremegfinanszíroznia
támogatástakésőbbiadókedvezményért
cserébe.Arendelkezőnyilatkozat
megtéte lével ugyanis az adóhatóságnak 
mármegfizetetttársaságiadóelőleg,
adóelőleg-kiegészítés,valamintadóegy
részekerülátirányításraakedvezmé-
nyezett sportszervezet javára.

5.		Az	adóról	való	rendelkezésnek	nincs	
hatása	az	üzemi	(üzleti)	eredményre:	
Az új rendszerben azon vállalkozások is 
részesülhetnek a sporttámogatásból 
fakadógazdaságielőnyökben,akika
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok(IFRS-ek)szerintkészítikel
beszámolójukat,illetvejelentenekkül-
földi anyavállalataik felé. A felajánlás 
ugyanisamegfizetettadó(előleg),adó-
előleg-kiegészítésterhéretörténik,így
annak nincs hatása a vállalat üzemi 
(üzleti) eredményére. 

6.		Nincs	többlet	adminisztráció,	 
átlátható	pénzmozgás:	 
Azadófelajánláskeretébentörténő
sportcélú támogatás a korábbi 
rendszerhez képest nem jár többlet 
adminisztrációsteherrel,arendszer
jellegébőlfakadóanarendelkező
nyilatkozat megtétele mellett nincs 
szükség további – például a támogatás 

átutalásárólszóló–bejelentésmegté-
telére.Emellettafelajánlások,akiegé-
szítőtámogatásésahatóságidíj
megfelelőkedvezményezettnektörténő
utalásátésatörvényifeltételekfennállá-
sának vizsgálatát az adóhatóság végzi.

 

Hogyan működik a kiegészítő 
sporttámogatás  és a szponzoráció? 

Afelajánlottösszeg12,5százaléka
kiegészítősportfejlesztésitámogatásnak
minősül,amelyrőlazadózóésakedvezmé-
nyezett támogatási vagy szponzori 
szerződéstköthet.Akiegészítősportfejlesz-
tési támogatás jogosultja – az adózó döntése 
szerint–akedvezményezettsportszervezet,
asportágiszakszövetség,vagybármely
azonossportágbanműködősportszervezet
(sportiskola),vagylátvány-csapatsport
fejlesztése érdekében létrejött közhasznú 
alapítvány lehet. 

Areklámszolgáltatásirántérdeklődőadózó
tehátválasztásaszerintdönthetarról,hogy
melysportszervezetáltalnyújtottszponzo-
rációslehetőségekelőnyösebbek
vállalkozása számára.
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Mit kell tennie a gyakorlatban, hogy  
részesülhessen a társasági adóról 
való rendelkezésből fakadó 
előnyökből?

A társasági adó felajánlása a gyakorlatban a 
következőkszerintműködik:

1.	Támogatási	és	kiegészítő	sporttámo
gatási	szerződések	megkötése

Azújtámogatásikonstrukcióelsőlépéseként
a gyakorlatban a potenciális támogató – azaz 
bármely,100ezerforintotmegnemhaladó
köztartozássalrendelkezőtársaságiadóalany
– és a kedvezményezett sport szerve zet 
megállapodástkötnekafelajánlásösszegéről
ésjogcíméről(akedvezményezettsportszer-
vezet jóváhagyott sportfejlesztési programja 
alapjánpéldáulutánpótlás-nevelésifeladatok
ellátása,tárgyieszközberuházás,személyi
jellegűráfordításoktámogatására).

Afelajánlásrólszólótámogatásiszerződés
megkötésévelegyidejűlegazadózóa
kiegészítősporttámogatásbanrészesíteni
kívánt kedvezményezettel támogatási vagy 
szponzoriszerződéstköt.

2.	Igazolás	a	felajánlásról	
(rendelkezésről)

Aszerződéskötéstkövetőenazadózóésa
kedvezményezett együttes kérelmére az erre 
a célra kijelölt eljáró hatóság igazolást állít ki 
afelajánlásösszegéről,amelyneksorán
megvizsgáljaaztis,hogyakedvezményezett
jogosult-eafelajánlásbefogadására.Az
igazolást a sportági szakszövetség vagy a 
szakszövetségrészéretörténőfelajánlás
eseténazEmberiErőforrásokMinisztériuma
állítja ki.

 

Afelajánlásteljesítésénekfeltétele,hogyaz
adózó rendelkezzen a fenti igazolással és 
annakegypéldányátazilletékesadóható-
ságnak megküldje. 

3.	Rendelkező	nyilatkozat	és	a	felajánlás	
korlátai

Arendelkezőnyilatkozatmegtételérehárom
ütembenvanlehetőség:

• �Felajánlás�az�adóelőleg�terhére:�Az 
adózó a havonta vagy negyedévente 
esedékestársaságiadóelőlegemaximum
50százalékánakkedvezményezettcélra
történőfelajánlásárólrendelkezhet(50
százalékoskorlát).Arendelkezőnyilatko-
zatotazesedékesadóelőleg-fizetési
kötelezettség teljesítésére nyitva álló 
határidőtmegelőzőhónaputolsónapjáig
lehetmegtenniasoronkövetkezőadóelő-
leg(ek)terhére,azadóhatósághonlapján
elérhetőRENDNYnyomtatvány
elektronikusútontörténőbenyújtásával.

• �Felajánlás�az�adóelőleg-kiegészítéskor�
és�a�fizetendő�adó�terhére:�Amennyiben 
azadózóazadóelőlegekrőlvaló
rendelkezéslehetőségévelnemkívánt
élni,vagyafelajánlottadóelőlegek
összegenemérielafizetendőadó80
százalékát,úgy

 • azadóelőleg-kiegészítési
kötelezettségrőlszólóbevallásában
(„feltöltéskor”)és/vagy,

 •    az éves társasági adóbevallásában  
 rendelkezhet a még nem fel nem 
ajánlottadóelőlegének,adójának
kedvezmé nye zett célra fordításáról.  

Afelajánlásokösszértékeafizetendő
társaságiadó80százalékáigterjedhet(80
százalékos korlát). 



  |  5

4.	A	felajánlás	kedvezményezett	részére	
történő	átutalása	

Az új támogatási konstrukció speciális 
jellegébőlfakadóananyilatkozatmegtételét
követőenazadózótnemterheliegyéb
adminisztrációskötelezettség,afelajánlás
kedvezményezett(ek)részéretörténő
átutalását,valamintakiegészítősporttámo-
gatás és a kapcsolódó 1 százalékos hatósági 
díj átutalását az adóhatóság teljesíti. 

Azátutalásraazadóelőlegfizetési,feltöltési,
valamintazévesadófizetésikötelezettség
esedékességétkövető15munkanaponbelül
kerülsor,feltéve,hogyekötelezettségekaz
adózóáltalmegfizetésrekerültek.

Az adóhatóság a felajánlott összeg  
(100 százalék)
 • 87,5százalékának
 •  99 százalékát a kedvezményezett 

részére,
 •1százalékának1/3-adrészétaz

EmberiErőforrásokMinisztériuma
részére,

 •1százalékának2/3-adrészétaz
érintett sportági szakszövetség 
részére,

 •  12,5százalékátazadózódöntése
alapjánakiegészítősporttámogatás
befogadására jogosult szervezet 
részére utalja át. 

5.	Adójóváírás

Az adózót a felajánlásért cserébe adójóváírás 
illeti meg. Az adójóváírás alapja a felajánlott 
összegkedvezményezettnekátutaltrésze,
azazafelajánlottösszeg87,5százalékánaka
99százaléka,tekintettelarra,hogya
kiegészítősporttámogatásösszegeésaz1
százalékos hatósági díj nem képezi az 
adójóváírás alapját. 

Azadójóváírásmértékeazadóelőlegésaz
adóelőleg-kiegészítésrőltörténőrendelkezés
esetén7,5százalék,mígafeltöltéstkövetően
(azévesadóbevallásbantörténőrendelkezés
esetén)azadójóváírásmértékemárcsak2,5

százalék. A jóváírás összege egyik esetben 
semhaladhatjamegafizetendőadó80
százalékánaka7,5százalékát,illetvea2,5
százalékát. 

Az adójóváírást az adóhatóság az éves 
adóbevallás benyújtásának határidejét 
követőmásodikhónapelsőnapján(naptári
évesadózóknáljúlius1-jén)azadózó
társasági adófolyószámláján külön 
csökkentőtételkéntkimutatja.

6.	A	felajánlások	felhasználása

Arendelkezésazadórólintézménykereté-
ben tett társasági adófelajánlások  a korábbi 
támogatási rendszerhez hasonlóan a 
kedvezményezettsportszervezetsportfej-
lesztési program jának a megvalósítását 
szolgálják.Mivelafelajánlásokbólmegvaló-
sított sportfejlesztési program szakmai és 
pénzügyi megvalósításáért kizárólag a 
kedvezményezettsportszervezetafelelős,a
támogatóknakakésőbbiekbennemkell
figyelemmellenniükarra,hogyakedvezmé-
nyezettabefogadotttámogatásokatszabály-
szerűenhasználja-efel,ezzelkapcsolatban
azadózótsemmilyenfelelősségnemterheli.
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Mennyi a tényleges „hozama” a 
társasági adó sporttámogatási 
célokra történő felajánlásának?

Azadófelajánlásrévénelérhető„adóelőny”az
adóelőleg(ek),illetveazadóelőleg-kiegészítés
terhéretörténőrendelkezésesetén6,5
százalékos,mígatársaságiadóbóltörténő
felajánlásesetén2,16százalékostársasági
adófizetésikötelezettségcsökkenés.

Összefoglalva,mindezaztjelenti,hogyazon
vállalkozás,akirészesülnikívánasporttámo-
gatásnyújtottaelőnyökből,akkorkerüla
legkedvezőbbadópozícióba,haazadófela-
jánlásintézményénekakereténbelüllegké-
sőbbafeltöltéskorbenyújtjarendelkező
nyilatkozatát. 

A sporttámogatásnak azonban ennél jóval 
többaténylegeshozama,hiszenazadóról
való rendelkezésért cserében a fentiekben 
részletezetteknekmegfelelőenatámogató
egyszerre részesülhet adójóváírásban és 
reklámszolgáltatásban. 

Módosítható-e a nyilatkozat tartalma 
az adóév során, például a felajánlott 
összegek mértéke?

Igen.Azonvállalkozások,akikazadóév
soránmárrendelkeztekfizetendő
adóelőlegükegyrészérőlvalamilyen
kedvezményezettszervezetjavára,
választásukat(adóelőleg-nyilatkozatukat)a
következőadóelőleg(ek)revonatkozóanaz
adóévben legfeljebb öt alkalommal 
módosíthatják. Ez a változtatás érintheti a 
felajánlottösszeget,illetvea
kedvezményezett személyét is.

Mi történik akkor, ha a „80 
százalékos korlátot” meghaladó 
mértékű átutalás („túlutalás”) 
történt?

Amennyiben az adóhatóság által az adóévre 
vonatkozóana„80százalékoskorlátot”
meghaladómértékűátutalástörtént
(„túlutalás”),akkora80százalékot
meghaladórésztakövetkezőadóév(ek)re
felajánlott összegnek kell tekinteni. Ebben 
azesetbenazadózóakövetkezőadóév(ek)
ben a túlutalás teljes összegének 
figyelembevételétkövetőentehetújabb
rendelkezőnyilatkozatot.

Amennyiben az adóhatóság határozata vagy 
önellenőrzésmiattmódosulnautólaga„80
százalékoskorlát”,azakedvezményezettnek
teljesítettátutalásösszegétnemérinti,
ugyanakkor az adójóváírás összegét az 
adóhatóságennekmegfelelőenkorrigálja.

Megszűnik-e a lehetőség a korábbi 
rendszerben történő támogatásra?

A megszokott szabályok szerint továbbra is 
vanlehetőségakorábbitámogatási
rendszerbentörténősporttámogatásra,
azonbanazúj–magasabbadóelőnyt
biztosító – rendszerrel egy adóévben 
együttesen nem alkalmazható a korábbi 
támogatásirendszer,azadózóválasztása
szerint élhet valamelyik társasági adó 
megtakarításlehetőséggel.
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Felmerül-e reklámadó fizetési 
kötelezettség a szponzorációs 
szerződésekre tekintettel? 

Számos sporteseményhez kapcsolódó 
reklámt evékenység mentesül a reklámadó 
kötelezettségalól,ígynemkeletkeztet
adókötelezettséget a reklám közzététele – 
például a szponzor logójának kihelyezése –
utánpótlásmérkőzéshelyszínén,amatőr
sportszervezetekvagyalátvány-
csapatsportágak nemzeti válogatottai 
sporteseményeinek helyszínén. 

Adókötelesazonbanahivatásossportszerve-
zetekáltalaprofisportversenyekhelyszínéül
szolgálósportlétesítménybenvagyakárprofi
sportolókmezéntörténőreklámközzététel.
Ebben az esetben a reklámszolgáltatásra 
irányulószponzorációsszerződésalapján–
főszabályszerint–areklámközzétevője
(azaz a kedvezmé nyezett sportszervezet) 
válik a reklámadó alanyává. A jogszabály a 
közzétevőmellettbizonyosesetekbena
reklámmegrendelőjétisbevonjaazadóa-
lanyikörbe,azonbanamásodlagos
adóalanyiságcsakakkorjöhetszóba,haa
megrendelőnemrendelkezikaközzétevő
nyilatkozatával,melyszerintaközzétevőa
kapcsolódó adókötelezettségeinek eleget 
tesz.Aprofisportklubbalszponzorációs
szerződéstkötőadózóknaktehátfigyelem-
melkelllenniükarra,hogyamennyibennem
rendelkeznekareklámotközzétevősport-
szer  vezet nyilatkozatával vagy a reklámadó 
törvény bármely más jogcíme alapján nem 
mentesülnek a nyilatkozat rendelkezésre 
állásaalól,akkormindreklámadó,mind
társasági adókötelezettségük felmerülhet a 
reklámszolgáltatással összefüggésben. 
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