
Tisztelt Támogatóink és Leendő Támogatóink!

Azok az utánpótlás korosztályokban sportoló gyermekeknek, edzőknek és  egyesületeknek – akik a 
kosárlabdát választották – továbbra is a gazdasági társaságok és a vállalkozók TAO felajánlásain 
keresztül zajlik a finanszírozása Magyarországon.

A sportszervezetek az MKOSZ, mint szakszövetség által jóváhagyott és elfogadott keretük alapján 
fogadhatnak be támogatásokat. Fontos, hogy az ez alapján kiadott támogatói határozatok 
birtokában lehet a felajánlásokat, vagy az utalásokat elindítani!

Ha nem szeretne belemerülni a részletekbe, csak támogatni szeretne úgy, hogy ebből pénzügyi 
előnye is származik és nem kell sokat foglalkoznia vele. Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ennek folyamata az idei évtől kezdődően megváltozott, talán egy kicsit könnyebb is lett! A 
támogatóknak (azaz a cégeknek és vállalkozóknak) változatlanul megmaradtak a 
kedvezmények és visszatérítések, ha időben rendelkeznek a befizetett adóelőlegeikről!

Engedjék meg, hogy összefoglaljuk a Tao. felajánlás 2020-tól érvényes szabályait:

22/C esetén: Egyszerre, vagy havonta történő utalás és SPORTBEJ (A határozatban több hónap 
felajánlásában érdemes gondolkozni, kevesebb munkával jár!)

24/A esetén: Évente egyszer is el lehet készíteni a felajánlást akár hónapokra lebontva

Mindkét esetben időben érdemes foglalkozni a havi, vagy a negyedéves adóelőlegek 80%-áról, 
hiszen visszamenőlegesen nincs kedvezmény, vagy alacsonyabb mértékű.
A december 20-i feltöltési kötelezettség megszűnt, így ez a lehetőség már nincs!

Zelenák Zoltán Mihály kollégánk foglalkozik a támogatások lebonyolításával. Telefonszáma:      
+36 30 400 66 89, email: zelenakzoltanmihaly@gmail.com

Bővebben:

1.) Jelentős financiális és adminisztratív könnyítés az adózók széles körének, hogy megszűnik a 
feltöltési kötelezettség, ugyanis 2019. július 24-én hatályon kívül helyezésre került a Tao. tv. 26. § 
(10) bekezdése. Azon kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózóknak, amelyeknek – 
általános esetben – a 2018-as éves szinten számított, Tao. tv. szerinti árbevétele meghaladta a 100 
millió forintot, idén december 20-án már nem lesz az adóelőleg-kiegészítéssel összefüggő teendője. 
A feltöltési kötelezettség megszüntetése egyrészt azt jelenti, hogy az adózóknak elegendő az éves 
bevallás benyújtásának határidejéig (általános esetben az adóévet követő év május 31-éig) befizetni 



az adóév során megfizetett előlegeken felüli adójukat. Másrészt egyszerűsödik a helyzet abból a 
szempontból is, hogy megszűnik a feltöltési kötelezettséghez kapcsolódó bevallási kötelezettség, 
vagyis ezen okból már a 1901 jelű bevallást sem kell benyújtani.

2.) Valamennyi adózóra – legyen az „naptári éves”, vagy eltérő üzleti éves – igaz az, hogy az 
adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a 2019-ben kezdődő adóévtől kezdődően már nem terheli, 
feltéve, hogy a 2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napja későbbre esik, mint a módosítások 
hatálybalépése, azaz 2019. július 24. [Tao. tv.  29/A. § (81) bekezdés]. A folyamatosan működő 
naptári éves adózóknál –, ahogy arra már utaltunk – a mentesítés a gyakorlatban 2019. december 
20-ától áll fenn. Azon eltérő üzleti éves adózóknál, amelyek mérlegének fordulónapja július 24-ét 
megelőző napra esik, vagyis már a 2019-es üzleti évük zajlik, a „naptári éves” adózókhoz hasonlóan 
már esetükben sem áll fenn az előleg-kiegészítési kötelezettség.

3.) 2020-tól növekszik az adóelőleg felajánlható maximuma; az egyes havi, negyedéves társasági 
adóelőleg-kötelezettség legfeljebb 80%-áról rendelkezhet az adózó, a jelenlegi 50%-os maximum 
helyett!

Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a mostani naptári év végéig benyújtandó 20RENDNY jelű 
nyomtatványon már a megemelt összegű korlátnak megfelelő összegről lehet rendelkezni a 24/A 
felajánlás esetében.

4.) SPORTBEJ nyomtatványon a látványcsapatsport-támogatást és a támogatás átutalását lehet 
bejelenteni a NAV-hoz 2020-tól is. A bejelentést annak a látványcsapatsportot támogató 
adóalanynak kell megtennie, aki társaságiadó-kedvezményt érvényesít, vagy a pénzügyi szervezetek 
különadójának alanyaként a támogatást a fizetendő különadó csökkentő tételeként számolja el. 22/A 
!!!

5.) Bejelentési kötelezettség:
a) A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon 
belül,
b) a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jéig benyújtott sportfejlesztési programok, 
továbbá a meghosszabbított sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben 
a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon 
belül, kell a NAV-hoz bejelenteni a kifizetés (pénzügyi teljesítés) tényét. A bejelentést a pénzügyi 
teljesítést követően kell benyújtani!

A támogató nem kötelezett benyújtani a támogatási igazolás másolatát, illetve az átutalást igazoló 
banki bizonylatot a NAV-hoz.
Nem változott, hogy ugyanazon adóév tekintetében a Tao. tv. 22/C. §-ában meghatározott 
adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti adó-felajánlás intézményével!

Bármilyen kérdés merülne fel a támogatásokkal kapcsolatban, kérjük keressenek minket!

Köszönettel a gyermekek és munkatársaink nevében,

Csata Diáksport Egyesület


