
Rendelkezés a társasági 
adóról sporttámogatási 
céllal

Változások a „rendelkezés az adóról” intézmény rendszerében

1. 
A társasági adóelőleg-kiegészítési 
(„feltöltési”) kötelezettség eltörlése

A társaságok számára a 2020. adó
évüktől kezdődően eltörlésre kerül a 
társasági adóelőlegkiegészítési 
kötelezettség rendszere. A 2019. 
adóévükben azonban önkéntesen még 
(utoljára) élhetnek a feltöltési köteleze
ttség – és ezzel egyidejűleg az adóról 
való rendelkezés – lehetőségével. 

2.
Adóelőlegből történő rendelkezés 
felső korlátjának növekedése

A fenti változásokkal egyidejűleg 2020. 
január 1jétől kezdődően a társaságok 
a havi, illetve negyedéves adóelőlegük 
80%áig rendelkezhetnek a társasági 
adójukról az eddigi 50%os felső korlát 
helyett. Az adóelőlegekből történő 
felajánláshoz kapcsolódó adójóváírás 
mértéke továbbra is 7,5%. 

Az éves adóbevallásban történő, 
2,5%os adójóváírásért történő 
rendelkezés lehetősége továbbra is 
változatlanul elérhető a társaságok 
számára. 

A sporttámogatás, mint társasági adó megtakarítási lehetőség szabályo zásában a 2019. évtől kezdődően 
jelentős változások történtek, melyek miatt az adózó knak érdemes átgon dolni az adóról való rendelkezés éves 
szintű ütemezését. Az alábbi akban összefoglaljuk ezeket a változá sokat, valamint kitérünk a rendszer legfőbb 
előnyeire és az abban rejlő lehetőségekre az adózók szempontjából.
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Az adóról való rendelkezés javasolt ütemezése a változások következtében

A társasági adóról való rendelkezés előnyei

1. 
A 2019. adóévben a feltöltési kötele
zettség önkéntes teljesítése mellett 
rendelkezés a fizetendő társasági adó 
80%áról a 7,5%os adójóváírás 
elérése érdekében.  

2. 
A 2020. adóévtől kezdődően az adóról 
való rendelkezés ütemezésének 
módo  sítása a havi, illetve negyedéves 
adóelőlegek terhére történő rendelke
zésre a magasabb adóelőny megszer
zése érdekében. Naptári éves adó
zóknak ehhez 2019. december 31ét 
megelőzően megtett rendelkezés 
szükséges a 2020as adóelőlegekre 
vonatkozóan.

3. 
Amennyiben a felajánlott adóelőlegek 
összege nem éri el a fizetendő adó 
80%át, az éves társasági adóbe
vallásban való rendelkezés a még fel 
nem ajánlott társasági adó összegéről 
továbbra is lehetséges, ám az így 
elérhető adójóváírás csupán 2,5%.

 ■ A rendelkezés ütemezésétől 
függően akár 6,5%-os tényleges 
társasági adójóváírás is elérhető a 
sporttámogatásért cserébe. 

 ■ A felajánlott összeg 12,5%áért 
cserébe a társaságok a sport-
szervezetek által kínált marketing 
és reklám szolgáltatások széles 
tárházából válogathatnak – például 
a társaság logójának megjelenítése 
sportesemények helyszínén vagy 
a sportolók mezein – a társaságok 
ismertségének elősegítése, 
termékeik, szolgáltatásaik 
népszerűsítése érdekében.

 ■ Kiváló kapcsolatépítési lehetőség, 
amely akár potenciális üzleti lehető
ségeket is kínálhat a társaságok 
számára. 

 ■ A felajánlás a megfizetett adó
összegek terhére történik, így 
a támogatás nem csökkenti az 
eredményt, sőt az adójóváírás 
miatt még növeli is azt.

 ■ A támogatás az adóhatóságon 
keresztül jut el a támogatni kívánt 
sportszervezet(ek)hez, ha minden 
szükséges törvényi feltétel teljesül a 
felajánlással kapcsolatban. 

 ■ Az adóról való rendelkezéshez 
csupán a támogatásról szóló 
együttműködési megállapodásra 
van szükség. A rendelkező 
nyilatkozat benyújtása mellett nincs 
szükség további bejelentések 
megtételére.

Annak érdekében, hogy a társaságok optimalizálni tudják az adójóváíráson keresztül elérhető adóelőny 
mértékét, az alábbi stratégia alkalmazását javasoljuk a 2019. adóévtől kezdődően: 

Az adóról való rendelkezés ütemezését érintő változások ellenére az adófelajánlás eddigi előnyei továbbra is 
elérhetőek a társaságok számára: 
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