Takarítson meg pénzt vállalkozásának
a látvány-csapatsportágak
társasági adó (TAO)-kedvezményével!
Az Ön partnere ebben a:
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

www.psnzrt.hu; facebook.com/pecsisport
2016/2017

Tárgy: Sporttámogatás
társaságiadó-kedvezménnyel
Tisztelt Cégvezető!
A Kormányzat régen látott kedvező helyzetbe hozta a magyar sportot 2011-ben, amikor a
sporttámogatási törvény (2011. évi LXXXII.) új szabályai életbe léptek.
A legfontosabb változás, hogy 2011. július 1-től jelentős adókedvezményt kapnak azok a
vállalkozások, amelyek a nevesített öt látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda,
vízilabda, jégkorong) valamelyikét támogatják. Így nemcsak a társasági adó adóalapja, hanem
maga a fizetendő társasági adó összege is csökkenthető (utóbbi legfeljebb a tárgyévi fizetendő
adó 80%-áig) a támogatás összegével.
A támogatást az érintett sportszervezetek egy pályázati rendszer közbeiktatásával vehetik
igénybe, amely során az adott országos sportági szövetségek jogosultak eldönteni, hogy ki mekkora
összeget vehet igénybe támogatásként.
A sportszervezetek a szövetségek igazolásával kereshetik föl a gazdasági társaságokat a
kölcsönösen előnyös (hiszen a sportszervezet forráshoz juthat, miközben az őt támogató cég
adókedvezményben részesül) konkrét megállapodásért.
Városunkban a (z Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló) Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
az a sportszervezet, amely a legtöbb sportágban, a legszélesebb sportolói kört képviselve, az
önkormányzat sportcéljaival összhangban pályázott a szövetségeknél a jelzett támogatásra.
Jelen levelünkkel egyrészt az Ön cége figyelmébe is szeretnénk ajánlani e lehetőséget, amellyel
súlyos adóforintokat takaríthat meg, másrészt természetesen arra kérni, hogy ily módon a Pécsi
Sport Nonprofit Zrt. csapatait, sportolóit, illetve létesítmény-fejlesztési elképzeléseit tartsa
támogatásukra méltónak.
Bízva abban, hogy szívesen fogadja, ha cége adómegtakarításában a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
siet a segítségére – aminek jóvoltából egyúttal a pécsi fiatalok testkultúrájának, életminőségének
javítását is elősegítheti – munkatársunk (Dr. Antal Dániel, +36/20-536-33-45 e-mail:
tao@psnzrt.hu) bővebb tájékoztatás céljából szívesen veszi az Önök megkeresését.
Kelt Pécsett, 2016.09.01.

Vári Attila
vezérigazgató
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A társaságiadó-kedvezmény igénybevétele - 2016/2017
1. Adókedvezmény igénybevétele adóalap- és társaságiadó-kötelezettségre
Az 5 látvány-csapatsportág támogatása (vízilabda, labdarúgás, kézilabda, jégkorong,
kosárlabda)
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. mind az öt látvány-csapatsportban kiemelkedő utánpótlás-bázissal
rendelkezik, amelyek a társasági-adó kedvezmény igénybevétele útján támogathatóak.
Amennyiben az Ön vállalkozása hazánkban bejegyzett és nyereségesen működik, Önnek is
lehetősége van arra, hogy e fenti sportágakban szereplő pécsi fiatalok versenyeztetéséhez
hozzájáruljon.
Ehhez nincs szükség hosszas utánajárásra és adminisztrációra, munkatársunk mindössze néhány
adat egyeztetése után elkészíti az egyedi szerződéseket, amellyel Önök egyrészt adókedvezményben
(és a lenti példából is jól látható adómegtakarításban) részesülnek, a pécsi sportoló fiatalok pedig
hasznos támogatásuknak köszönhetően továbbra is sikeresen szerepelhetnek a különböző
megmérettetéseken.
Az adókedvezmények a sporttámogatás esetén, és a nélkül a következők szerint alakulnak:
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2. A TAO Támogatási típusok
A társasági adó támogatásának két típusa működik jelenleg, amelyek egymást nem zárják ki, azok
egymással párhuzamosan is működnek. A támogatás-típusok alapvetően abban térnek el egymástól,
hogy míg a korábbi „egy támogatásos”, adó terhére történő forma az adott sportévben csak egyszeri
támogatást tett lehetővé, addig az új rendszerben a támogató dönthet úgy is, hogy akár havi
támogatásban is részesíti a kedvezményezett sportszervezetet.
Típusok tehát:
 a Tao tv. 22/C. § alapján az adó terhére történő támogatás
 Felajánlás a Tao tv. 24/A. és 24/B. § alapján az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés
(feltöltés) terhére
Adó terhére (Adóbevallás teljesítésekor)
Határidő: adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig (legkésőbb adóévet követő év
május 31-e)
Módja: társasági adóbevallásban rendelkező nyilatkozat útján – támogatási és kiegészítő
szerződéssel, szövetségtől kapott támogatási igazolás útján, amelyek ügyintézését munkatársunk
végzi.
Mértéke: az adóévi még fel nem ajánlott fizetendő társasági adójának terhére (az adóévben összesen
felajánlott összeg legfeljebb a fizetendő adó 80%-a lehet)
Adóelőleg-fizetés teljesítésekor
Határidő: adóelőleg-fizetési kötelezettség (havi/negyedéves) teljesítésére nyitva álló határidőt
megelőző hónap utolsó napjáig (pl. adóév márc. 31., jún. 30., stb.)
Módja: NAV nyomtatványon, elektronikus úton (kedvezményezett neve és adószáma
megjelölésével, támogatási jogcím megjelölésével) tett rendelkező nyilatkozatban – támogatási és
kiegészítő szerződéssel, szövetségtől kapott támogatási igazolás útján, amelyek ügyintézését
munkatársunk végzi.
Mértéke: legfeljebb az adóelőleg-kötelezettsége összegének 50%-a.
Adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésekor (adóév december 20-a)
Határidő: adóelőleg-kiegészítési kötelezettség bevallására nyitva álló határidő utolsó napjáig (adóév
december 20-a)
Módja: adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásban rendelkező nyilatkozat útján –
támogatási és kiegészítő szerződéssel, szövetségtől kapott támogatási igazolás útján, amelyek
ügyintézését munkatársunk végzi.
Mértéke: az adóévi még fel nem ajánlott adóelőlegének terhére (az adóévben összesen felajánlott
összeg legfeljebb a fizetendő adó 80%-a lehet)

3. A támogatás menete
1. Együttműködési szerződés megkötése Sportszervezettel
Miután a kapcsolatfelvétel megtörtént, munkatársunk a kapott adatok alapján elkészíti az egyedi
támogatási szerződést, amelyben szerepel a felek közötti megállapodás lényege (az adott sportág és
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a támogatás összege). A támogatási szerződés és a lenti kiegészítő szerződés aláírása után
munkatársunk végzi a Szövetségek felé az ügyintézést.
2. Kiegészítő (támogatói vagy szponzori szerződés) eredetileg Támogatott sportszervezettel
(vagy a Szakszövetséggel)
A Támogató dönthet arról, hogy a támogatási igazolásban meghatározott összegű adókulccsal (10%
vagy 19%) számított értéke legalább 75%-át a támogatott sportszervezet részére (vagy esetleg a
látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek) utalja.
Például:
Támogató adóalapja < 500 millió Ft tehát 10%-os adókulcs
Támogatás összege: 20 millió Ft
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás = 20 000 000 x 0,1x0,75 = 1 500 000 Ft
Támogató adóalapja > 500 millió Ft tehát 19%-os adókulcs
Támogatás összege: 20 millió Ft
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás = 20 000 000 x 0,19x0,75 = 2 850 000 Ft
A kiegészítő támogatási szerződés két fajtája ismert. Egyik – és tipikusabb – formája a támogatási
szerződés, amely ellenszolgáltatás nélküli támogatás, míg a szponzori szerződés alapján a szponzor
meghatározott ellenszolgáltatás fejében adja a támogatást. TAO támogatást kiegészítő támogatás
nélkül adni nem lehet, a teljes támogatás bizonyos része (adó esetében a fenti adókulcsokkal
számított, míg az adófelajánlás esetén 12,5%) mindenképpen kiegészítő támogatásnak minősül – ez
a felek közötti megállapodás teljes összegébe beleszámít, nem azon felüli támogatás.
A kiegészítő támogatási szerződést munkatársunk az együttműködési megállapodással egyidejűleg
készíti el és juttatja el a támogatónak.
Fontos tudni, hogy a támogatási szerződés és a kiegészítő szerződés megkötése után Önnek nincs
további plusz adminisztratív teendője a szerződésekkel, munkatársunk küldi meg a szerződéseket
Szövetségek felé a támogatási igazolások kiállítása céljából. A támogatási igazolás eredeti
példányát Önök is megkapják a Szövetségtől, amelyben részletes tájékoztatásban szerepel, hogy a
támogatónak mekkora összeget és hová kell utalnia (miután azt a NAV felé a megfelelő
formanyomtatványon bejelentette).
A támogatás átutalása éves adó terhére saját erőből történik, azaz a támogató maga utalja át a
támogatás összegét a támogatott részére.
Amennyiben a támogatás az adóelőleg, az adóelőleg kiegészítés (feltöltés) terhére történik, úgy azt
a NAV utalja át a támogatott részére.
További kérdések esetén kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre!
Elérhetőségeink:
Dr. Antal Dániel: tel.: +36 20 536 3345
e-mail: tao@psnzrt.hu
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