Az adó-felajánlás útján történő támogatás,
a látványcsapat-sportban
Ebben a támogatási rendszerben a támogató cégek a támogatást nem közvetlenül a
sportszervezetnek utalják, hanem az adóhatóságon keresztül, a társasági adójukból való
rendelkezés útján ajánlják fel a sportszervezeteknek. A felajánlás összege a társasági
adófizetési kötelezettség maximum 80%-át érheti el.
Amennyiben az adózó a felajánlást az adóelőleg kiegészítési kötelezettségről szóló
bevallásban teszi meg, úgy a felajánlás 86,625%-a után (a kiegészítő támogatással és az
1%-al csökkentett felajánlás) 7,5% adójóváírás illeti meg.
A társaságok adóelőlegüket a NAV által rendszeresített külön nyomtatványon –
17RENDNY – elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozattal, a kedvezményezett
szervezet nevére kiállított Igazolás alapján teheti meg.
A támogató által a Tao. tv. 24. §-a szerinti fizetendő adó összegének 80%-áról a társasági
adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő
utolsó napjáig ezen bevallásában [1601. jelű bevallás] rendelkezhet.
A sporttámogatásra felajánlott összegeket az adóhatóság utalja át a támogatni kívánt
szervezetek részére amennyiben
a) a támogató és a támogatott együttesen benyújtott kérelme alapján kiállított
igazolást az adóelőleg kiegészítésről szóló bevallás vagy a társasági adóbevallás
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig az állami adóhatóság kézhez
kapja és
b) a támogatott és a támogató adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott,
végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem
haladja meg a 100.000,- Ft-ot és
c) a támogató a vonatkozó társasági adóbevallásait határidőben benyújtotta, az
adóelőleget/adóelőleg kiegészítést/adót megfizette, továbbá a felajánlás nem
haladja meg a 80%-os korlátot.
Az adóhivatal a támogatást a felajánlott összeg (100 százalék) 87,5%-ának a
nyilatkozathoz csatolt igazolás szerinti 99%-át a nyilatkozatban megjelölt
kedvezményezett, 1%-ának 1/3-ad részét az EMMI, 1%-ának 2/3-ad részét az érintett
országos sportági szakszövetség), 12,5%-át a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
jogosultja részére utalja át.

A felajánlás lépései
1. Az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező
támogatásra jogosult szervezet kiválasztása.
2. A szükséges megállapodások megkötése:
- együttes kérelem,
- az együttműködési megállapodás megkötése a felajánlott összegről és egyéb
részletszabályokról,
- a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról rendelkező támogatási, vagy szponzori
szerződés megkötése.
3. Együttes kérelem benyújtása a felajánlás szerinti, az átutalás feltételét képező
igazolás kiállítására a szakszövetség felé.
4. Az igazolás rendelkezésre bocsájtása a Szakszövetség részéről.
5. A rendelkező nyilatkozat határidőre történő megtételem, valamint a rendelkező
nyilatkozat és az igazolás adóhatósághoz történő beérkezése.
6. A jogszabályi feltételeknek történő megfelelés esetén adóhatósági átutalás a
jogszabályban foglaltak szerint – és adójóváírás a támogatónál.

