
A 2020. év legfontosabb adó- és 
eljárási szabályok újdonságai a 
sportegyesületek szemszögéből

Összeállította: Nagy József
közgazdász

a SOSZ Elnökségének tagja



Az adózási jogszabályváltozások okai

•Úniós jogharmonizációs kötelezettségek

•Az adóeljárások egyszerűsítésre való törekvés a 
felhasználó barát megoldások alkalmazásának 
bővítése

•a Versenyképesebb Magyarországért program 
egyes adóintéz-kédéseinek megvalósítását szolgáló 
törvények módosítása

•A pénzügyi eljárások változásaihoz igazodás

•Az államháztartás adóbevételi terveinek 
hatékonyabb teljesítése 



Témák

Személyi jövedelemadó, KATA, 
Járulék, Szocho

Adózás rendje

Kisvállalati adó, Eva



Magánalapítvány
✓PTK szerint

- alapító, csatlakozó vagy hozzátartozójuk, mint

kedvezményezett érdekében létrehozott alapítvány

- kizárólag magánszemély alapító, csatlakozó által
rendelkezésre bocsátott vagyonnal és hozamaival
gazdálkodik

✓2019. évi XIII. törvény

- nem közhasznú vagyonkezelő alapítvány

- kizárólag magánszemély által vagyonkezelésbe adott
vagyonnal és hozamaival gazdálkodik

✓Hatály: 2019. 08. 23.



Magánalapítvány

✓Magánalapítvány vagyonából juttatott 
jövedelem

➢adómentes a hozam osztaléka

➢adóköteles, ha a kedvezményezett a 
jogállását valamely tevékenység, dolog 
átruházása, szolgáltatás nyújtása 
ellenértékeként vagy azzal összefüggésben 
szerezte 

➢a vagyontól a hozam nem különíthető el

- adómentesség nem alkalmazható



Magánalapítvány által kötött 
TBSZ
✓Tartós befektetési szerződést köthet:

- A magánalapítvány magánszemély, mint 
kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából

- a vagyonkezelő a magánszeméllyel, mint 
vagyonrendelővel magánszemély, mint kedvezményezett 

javára megkötött–bizalmi vagyonkezelési szerződés 
teljesítése céljából.

➢A hozam adókötelezettségére a TBSZ-re vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni

➢Nem kell jövedelemként figyelembe venni az osztalékból azt a
részt, amelynek forrása tartós befektetési szerződésből
származó hozam

➢Hatály:2020. január 1.





Mi a helyzet a tombolával?

• „Nem kell az SZF engedélye nem folyamatosan szervezett 
sorsolásos játékhoz, ha 
• a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelenlévők között árusítják és

• a.) a kibocsátott sorsjegyek száma az 5.000 db-ot, vagy összes értéke az 
500.000.- Ft-t nem haladja meg és 

• b.) a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke, vagy a kisorsolásra 
kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80 %-át 
meghaladja.”

A szervező köteles a játékot annak lebonyolítása előtt legalább 10 nappal 

az SZF felé bejelenteni.

A bejelentést elektronikus úton (az SZF hivatali kapujának elérhetősége KRID: 

748422360), vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az SZF-hez
benyújtani. 

A tombola bejelentésére formanyomtatvány nincs rendszeresítve! A bejelentés 
E-papíron, szabad szöveges üzenettel is megtehető.

A játékban kisorsolt nyeremények mentesek a személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség alól.



SZJA adóalap kedvezmények

✓Mértéke 2020. január 1-jétől változott

✓Családi kedvezmény 

- 1 gyermek után 66 670 Ft/hó

- 2 gyermek után 133 330 Ft/ kedv. eltartott/hó

- 3 gyermek után 220 000Ft/kedv. eltartott/hó

✓Első házasok* kedvezménye

- 33 335 Ft/hó – 24 hónap



Sporthoz kapcsolódó új(?) 
adómentességek

✓Hatály: 2019. 07. 24-től

Érintettek:

➢2020-ban megrendezésre kerülő labdarúgó EB

➢Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi 
sportszövetség

➢Kormányhatározattal kiemelt nemzetközi 
sporteseménynek minősített esemény



Adómentességek

✓2020-ban megrendezésre kerülő labdarúgó EB

• UEFA-val, vagy a tulajdonában álló gazdasági 
társasággal munkaviszonyban álló, vagy egyéb 
munkaviszony jellegű szerződéses jogviszonyban  
álló magánszemély (tisztviselők, bírók,  sportolók, 
önkéntesek) 

• részére adott juttatás (pl. napidíj, bónusz, pénzdíj, 
felmerülő költségek megtérítése, formaruhák, 
természetbeni ellátások, versenyekhez adott 
promóciós jellegű juttatások)



Adómentességek

✓Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi 
sportszövetség 

➢sportdiplomáciai kapcsolatok keretében biztosított 
szállás, utazás, vendéglátás, termék, szolgáltatás 
formájában adott ajándék

➢foglalkoztatott személy külföldi kiküldetésére 
tekintettel adott napidíj

➢a szövetséggel foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban nem álló sportolónak, edzőnek a 
sporttal kapcsolatos tevékenységével össze-
függésben adott ajándék



Adómentességek

✓Kormányhatározattal kiemelt nemzetközi 
sporteseménynek minősített esemény szervezői által

➢ a sportolóknak, magyar és külföldi sportszövetségek 
tisztségviselőinek, képviselőinek, a szervezőbizottsági 
tisztségviselőknek versenybíróknak, önkénteseknek 

➢ adott juttatás napidíj,  költségtérítés, formaruha,  
természetbeni ellátások, versenyekhez adott promóciós jellegű 
juttatások, sportolónak fizetett napidíj

➢ a kormány határozatában meghatározott mértékig



Adóelőleg-nyilatkozat

✓Online adóelőleg-nyilatkozat lehetősége az ügyfélkapuval rendelkezők 
számára

✓Hatály: 2020. január 1-től

➢Külön erre a célra létrehozott felületen

➢Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is tett nyilatkozatot, a 
kifizetőnek az írásban átadott nyilatkozatot kell figyelembe vennie.

➢Az eddigi nyilatkozattételi formák is megmaradnak.



Adómentes juttatás
✓a szakképzési törvény alapján meghatározott mértékben
kifizetett ösztöndíj az első szakma megszerzéséhez
kapcsolódóan nyújtott egyszeri pályakezdési juttatás és a

✓rászorultsági helyzetre és a jó tanulmányi eredményre
tekintett el pályázatútján nyújtott támogatás, továbbá

✓a szakképzési munkaszerződés alapján a duális
képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban résztvevő
magánszemélynek a szakképzésről szóló törvény alapján
meghatározott mértékben kifizetett munkabér és a
minimálbért meg nem haladóm értékű más pénzbeli és
nem pénzbeli juttatás és

✓a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

✓Hatály: 2020. szeptember 1.



KISVÁLLALATI ADÓ



2020.01.01-től a kisvállalati adó mértéke 13 %-ról

12%-ra csökkent.

Adómérték

17



EGYSZERŰSÍTETT 
VÁLLALKOZÓ ADÓ

MEGSZŰNÉSE



Áttérési lehetőségek 
szervezeti forma alapján

Eva-alany szervezetek Választható adónemek

Egyéni vállalkozó Szja (ideértve az 

átalányadózást is)

Kata

Egyéni cég, közkereseti 

társaság, betéti társaság

Társasági adó

Kata

Kiva

Korlátolt felelősségű 

társaság

Társasági adó

Kiva



ÁFA



Áfa kulcs változása

•5%-os Áfa kulcs

➢ szálláshely-szolgáltatás

➢ alkalmazása: teljesítés/fizetendő 
adó megállapításának időpontja 
2020. január 1-jére vagy azt követő 
időpontra esik



Számlázás

Számlaadási kötelezettség bővülése
➢nem közszolgáltató által teljesített humán-
egészségügyi szolgáltatás és az ahhoz 
szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás

➢humán fogorvosi, fogtechnikusi szolgáltatás és az 
ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés

➢ együttműködő közösség által, a közös cél 
elérése érdekében a tagnak nyújtott 
szolgáltatás

➢egyéb oktatás

➢ adómentes ingatlan értékesítés



Adatszolgáltatás a számlákról

•2018. július 1-jétől hatályos adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 
ezer forint áthárított általános forgalmi adót 
tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről 
kiállított számláiról.

•Július 1-tól minden számláról kell adatot 
küldeni! 

•Akár kézi, akár programmal készített

•Mindenkinek kötelező lesz

•Az adatszolgáltatási kötelezettség az Online 
Számlafelületen keresztül teljesíthető.



Az Online Számla rendszer

•A rendszer használatához, azaz az adatszolgál-
tatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az 
adózó egyszeri regisztrációja.

•Segítség kérhető a NAV Infóvonalán (1819 
telefonszám, 7. menüpont, 1. almenüpont –
Jogszabály értelmezése, 2. almenüpont –
Informatikai segítségnyújtás)

•A NAV ingyenes on-line szálázó programot tesz 
közzé, ami az adatszolgáltatást is teljesíti 
automatikusan



Számlázás

•Számla kibocsátásának határideje

➢ teljesítésig

➢ előleg esetén a fizetendő adó megállapításáig

➢ legfeljebb ésszerű időn belül 

- készpénz esetén azonnal
- egyéb esetben legfeljebb a teljesítéstől 

(fizetendő adó megállapításától) számított 8
nap



Számlázás

• Számla adattartalma 

➢terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő 
adóalany

- adószámának első nyolc számjegye 



Adatszolgáltatás a számlákról

•Eladó adatszolgáltatási kötelezettsége 2020. július 1-től

➢ belföldön nyilvántartásba vett áfa alany részére teljesített 
termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott 
vagy kiállított számláról, számlával egy tekintett alá eső 
okiratról

- áthárított áfa összege nem releváns

- alanyi adómentes, „tárgyi mentes”, belföldi FAD-os számlák

- közösségi mentes értékesítésekről kibocsátott számlákról 
nincs adatszolgáltatás



Adatszolgáltatás a számlákról
•Nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával 
kibocsátott számla 

➢ kibocsátást követő négy naptári napon belül 

➢ áthárított adó >= 500 000 Ft

- kibocsátást követő naptári napon belül 

•Számlázó programmal kiállított számla

➢automatikus

•Előleg

➢ teljesítésről kibocsátott számla esetében az előleg 
figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot 
szolgáltatni



Adatszolgáltatás a számlákról

• Vevő nyilatkozattételi kötelezettsége 2020. július 1-től

- számlánként, 

- azon időszakban, amelyben az ügylet teljesítését       (előleg megfizetését) tanúsító 
számla alapján adólevonási jogot gyakorol

- számla sorszáma 

- eladó adószáma/csoportazonosító száma (8 számjegy) 

- adóalap, áthárított adó összege 

- teljesítés időpontja (számla kelte)



Köszönöm a 
figyelmet!


