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A támogatható szervezetek
− a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége,
− a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

tagjaként működő amatőr sportszervezet (ideértve a
sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a
szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is),

− a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
tagjaként működő hivatásos sportszervezet,

− a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
alapítvány,

− a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB).

Támogatásban azon – fentiek szerinti – szervezetek 
részesíthetők, amelyek rendelkeznek jóváhagyott 

sportfejlesztési programmal. 
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A támogatási rendszerek

Kétféle támogatási konstrukció:

➢ „közvetlen” támogatás [Tao. tv. 22/C. §,
107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet szabályai
alapján] – adókedvezményre jogosít

➢ adó-felajánlás [Tao. tv. 24/A. – 24/B. §,
107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet szabályai
alapján] – adójóváírásra jogosít

Egyidejűleg csak egyféle támogatás!
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A támogatási rendszerek
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Adókedvezmény Adó-felajánlás

Szabályok
Tao. tv. 22/C. § Tao. tv. 24/A-24/B. §

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

Támogatható szervezetek, 
támogatási jogcímek

azonosak : Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés

Az utalást teljesítő személy adózó NAV

A NAV felé benyújtandó 
nyomtatványok 

esedékessége
átutalást követően átutalást megelőzően

Az igazolás elnevezése támogatási igazolás igazolás

Az adóelőny jellege adókedvezmény adójóváírás



I. Az adókedvezményre 
jogosító támogatás
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Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

1. Támogatási 
szándék-

nyilatkozat

2. Támogatási 
szerződés

3. Támogatási 
igazolás

4. Alaptámogatás 
teljesítése

5. Kiegészítő 
támogatás 
teljesítése

6. 1 %-os befizetési 
kötelezettség 

teljesítése

7. Bejelentés az 
adóhatósághoz 

(SPORTBEJ)

8. Adókedvezmény 
beállítása a 
bevallásba
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Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

1. Támogatási szándéknyilatkozat

• A támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek a
támogatási igazolás kiállítására jogosult szerv felé
előzetesen igazolnia kell, hogy részére, legalább a
kiállítani kért támogatási igazolás iránti kérelemben
szereplő összegű támogatást, a kérelemben megjelölt
támogató szervezet támogatási szándéknyilatkozat
alapján rendelkezésre bocsátja

• Együttműködési megállapodás is megfelelhet ennek,
amennyiben a támogatási szándék, a támogatási összeg
megállapítható belőle

• A NAV felé nem kell benyújtani
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Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

2. Támogatási szerződés

• Jogcím megjelölése – többféle jogcím is lehetséges

• Csoportos társasági adóalany esetén a csoporttaggal kell
a szerződést megkötni

• A NAV felé nem kell benyújtania az adózónak
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Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

3. Támogatási igazolás

• A támogatási igazolás kiadásának feltételei: Tao. tv.
22/C. § (5)-(6) bekezdés (például a támogatott
szervezetnek ne legyen lejárt köztartozása, a korábban
kapott állami támogatással megfelelő módon elszámolt,
nem áll felszámolási-, csődeljárás, végelszámolás alatt,
működését a bíróság nem függesztette fel)

• Csoportos társasági adóalany esetén a támogatási
igazolás a támogatást nyújtó csoporttag nevére kell,
hogy szóljon (célszerű feltüntetni rajta a csoporttag
adószámán túl a csoportazonosító számot is)
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Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

3. Támogatási igazolás

• Megemelkedik a kiállítható támogatási igazolások
összértékének maximuma a sportcélú ingatlan
üzemeltetésének költségeire nyújtott közvetlen
támogatások esetén.

A felső határ a sportcélú ingatlan üzemeltetési költségeinek
80%-a (a sportcélú ingatlan működési vesztesége 50%-a
helyett), de legfeljebb sportcélú ingatlanonként és
támogatási időszakonként 600 millió forint (a korábbi 300
millió forint helyett).

A megemelkedett támogatási összérték első ízben a
2020/21-es támogatási időszak tekintetében irányadó.
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Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

3. Támogatási igazolás

100 százalékos támogatási intenzitás érvényesül, ha

➢ a támogatott a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége, annak tagjaként működő amatőr
sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése
érdekében létrejött alapítvány, amely

➢ ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást
valósít meg, és

➢ a beruházás, felújítás már érdemben megkezdődött,
vagy az még nem kezdődött meg érdemben, de a
támogatott szervezetnek még van lehetősége
meghosszabbítani a sportfejlesztési programját még
legalább 2 évvel.

Folyamatban lévő sportfejlesztési programokra is irányadó
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Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

4-5. Alap- és kiegészítő sportfejlesztési támogatás
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Alaptámogatás Kiegészítő támogatás

Támogatási igazolásban 
meghatározott összeg.

A támogatási igazolásban meghatározott 
összeg 9 %-os adókulccsal számított értéke 

legalább 75 százaléka. 

Támogató közvetlenül utal a 
Támogatott részére.

Támogató közvetlenül utal a támogatott 
részére.

Támogató nem jogosult 
ellenszolgáltatásra

Támogató szponzoráció esetén 
ellenszolgáltatásra jogosult.

Támogatási igazolásban feltüntetett, 
ráfordításként elszámolt összeg a 

vállalkozási tevékenység érdekében 
elismert költség

Nem minősül a vállalkozási tevékenység 
érdekében elismert költségnek, így adóalap 

növelő tétel



Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

4-5. Alap- és kiegészítő sportfejlesztési támogatás

• Főszabály: a támogatás adóévében át kell utalni

• Kivétel: ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési
támogatást az alaptámogatás teljesítésének adóévét
követően, de legkésőbb az érintett adóévről szóló
társasági adóbevallás benyújtásának határidejéig
átutalja, mégis jogosultságot nyer az adókedvezmény
érvényesítésére, bár csökkentett összegben - legfeljebb a
támogatási igazolásban szereplő összeg 80%-áig

[ilyenkor, ha a 30 napos határidő a bevallás benyújtását
követően járna le, akkor az adózó a bejelentést a
társasági adóbevallásában teszi meg, vagyis nincs
önálló SPORTBEJ nyomtatvány] 14



Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

4-5. Alap- és kiegészítő sportfejlesztési támogatás

• Akár több részletben is teljesíthető az említett
határidőkig

• Csak a támogatási igazolás kézhezvételét követően
történjen az utalás

6. 1%-os befizetési kötelezettség

• A támogatási igazolásban szereplő összeg 1%-ának 1/3
részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium által közzétett fizetési számlára, míg a
további 2/3 részt a szakszövetség által közzétett fizetési
számlára kell megfizetni

• Ameddig nem kerül befizetésre, addig az
adókedvezmény nem érvényesíthető
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Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata
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Átutalás

Sportfejlesztési támogatás 
– alaptámogatás 

(támogatási igazolásban 
szereplő összeg 99%-a)

1% pénzügyi teljesítése 
(támogatási igazolásban 

szereplő összeg 1%-a)

1/3-a a sportpolitikáért 
felelős minisztérium 

számlájára

2/3 a szakszövetség 
számlájára

Sportfejlesztési kiegészítő 
támogatás

Átutalni az adóév 
végéig

Átutalni az adóév végéig, 
de legkésőbb az adóévet 
követő év május 31-éig



Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata

7. Az átutalás bejelentése

• A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
kifizetésének tényét – annak pénzügyi teljesítésétől
számított 30 napon belül – az állami adóhatóság részére
be kell jelenteni.

• E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek van
helye.

• A bejelentés az adóhatóság által rendszeresített,
SPORTBEJ elnevezésű nyomtatványon történik

• Csoportos társasági adóalany esetén a csoportképviselő
adja be a SPORTBEJ-t

8. Az adókedvezmény beállítása az adóbevallásba

A ’29 jelű nyomtatvány 05-ös lapján
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II. Az adó-felajánlás
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A konstrukció lényege
• Amennyiben az adózó az őt terhelő adóévi adóelőleg,

illetve adó meghatározott részéről felajánlást tesz, úgy
annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását – a
feltételek fennállása esetén – az adóhatóság teljesíti.

• Az adózót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti
meg, amely jóváírás az adózó adószámlájára kerül
átvezetésre társasági adónemre csökkentő tételként.

• Az adózó a (havi vagy negyedéves) adóelőleg-fizetési és az
éves adófizetési kötelezettségének az általános szabályok
szerint tesz eleget, tehát az említett fizetési kötelezettségek
teljesítése alól a rendelkező nyilatkozat(ok) megtétele
esetén sem mentesül.

• Csoportos társasági adóalany esetén csoportszinten
történik a felajánlás, a csoportképviselő útján
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Az adó-felajánlás fázisai

A felajánlás a korábbi három helyett két ütemben tehető:

1. adóelőleg (80%) – ’RENDNY

2. adóévi adó (fizetendő adó 80%-a) – ’29 (’29EUD, ’71) jelű
bevallás RNYIL lapjain

Határidő: az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettség
teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó
napja/a bevallás benyújtásának napja.

Az előlegek terhére tett rendelkező nyilatkozat
módosítható, az éves adó terhére tett nyilatkozat nem!
(önellenőrzés útján sem tehető pótlólagos felajánlás)

A módosítás mindig a soron következő előlegekre
vonatkozhat
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Az adó-felajánlás fázisai

A társasági adóban a 2019-es adóévtől kezdődően
megszűnt a december 20-ai feltöltési kötelezettség.

A 2019-es adóévben még utoljára, „önkéntes” alapon
választhatták az adózók a feltöltés teljesítését, és ebben az
esetben felajánlással is élhettek annak terhére.

➢ A feltöltés választásáról 2019. december 20-áig kellett
nyilatkozni a NAV felé a ’01-es nyomtatványon

➢ Csak azok választhatták az önkéntes feltöltést, akik
egyébként a korábbi szabályok szerint kötelesek voltak
feltölteni

A felajánlás második ütemének „kiesése” kapcsán a
felajánlható adóelőlegek mértéke 50%-ról 80%-ra
emelkedett (már a 2020. januári előlegre is érvényes)
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Az adó-felajánlás folyamata

1. 
Megállapodás 
a felajánlásról 
+ a kiegészítő 
sportfejlesztési 
támogatásról

2. Igazolás 
kiállítása

3. Az igazolást az 
azt kiállító 
szervezet a 
központi 

elektronikus 
szolgáltató 
rendszeren 
keresztül 

megküldi a NAV 
részére 

4. A felajánlás 
megtétele 

(20RENDNY, 
’29 bevallás)

5. A NAV 
megvizsgálja, 

hogy az 
átutalás 

teljesíthető-e

6. Ha igen: a 
NAV teljesíti az 

átutalást. 

Ha nem: 
elutasítja, és erről 
értesíti az adózót 

és az igazolást 
kiállító 

szervezetet

7. Az 
adójóváírás 

átvezetése az 
adószámlán a 

NAV által 
(2019. évi 

felajánlások 
esetén 2020. 
július 1-jén) 22

adózó+
sportszervezet

adózó+
sportszervezet sportszervezet+

NAV

adózó
+NAV

adózó
+NAV

adózó
+NAV

adózó
+NAV



Az adó-felajánlás folyamata
1. Megállapodás a felajánlásról

➢ Alap- és kiegészítő támogatás 

➢ Kiegészítő sportfejlesztési támogatás: a felajánlott összeg
12,5 százaléka, amelyről támogatási vagy szponzori
szerződést kötnek a felek (szponzori szerződés esetén az
adózó ellenszolgáltatásra jogosult a sportszervezet
részéről, míg támogatási szerződés esetén nem).

➢ A kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja – az
adózó döntése szerint – vagy a felajánlásban részesített
sportág országos sportági szakszövetsége, vagy az e
látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő
sportszervezet (sportiskola), látvány-csapatsport
fejlesztése érdekében létrejött alapítvány, vagy a MOB

➢ A megállapodást a NAV felé nem kell benyújtani;
„automatikusan” az adózó nyilatkozatában, illetve a
bevallásában megjelölt szerv részére történik az átutalás.
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Az adó-felajánlás folyamata
2. Igazolás

Az igazolást az adózónak nem kell megküldenie az állami
adó- és vámhatóság részére, de annak számát fel kell
tüntetnie a rendelkező nyilatkozaton.

Gyakori probléma: nem az igazolás iktatószámát, hanem a
támogatási szerződés azonosítóját tüntetik fel.

Az igazolás iktatószámának formátuma a Magyar
Jégkorong Szövetség által kibocsájtott igazolások esetén:
KEsorszám/évszám (pl. KE00909/2019), minden más
szövetség esetében: ki/24A-TIGsorszám-a kibocsátott
igazolás száma/2019/szövetség rövidítése (pl.: ki/24A-
TIG05-00275/2019/MRSZ).
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Az átutalás feltételei 
Az átutalás abban az esetben teljesíthető, ha
✓ az igazolás az adóelőleg-nyilatkozat benyújtásával

egyidejűleg/az éves adóbevallás benyújtásáig az
adóhatóság rendelkezésére áll, és

✓ az adózó, továbbá a felajánlás kedvezményezettjének
állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó
módon számított adótartozása (csoportos tao. alanyok
esetén csak a tao adónemen fennálló tartozás) az
átutaláskor nem haladja meg a 100 ezer forintot, és

✓ az adózó a bevallását határidőben benyújtotta, és
✓ az adózó a bevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként

megjelölt összeget határidőben megfizette, és
✓ az adózó által tett felajánlások együttesen nem haladják

meg a 80 százalékos korlátot.
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Az átutalás feltételei – legfeljebb 15 
napos fizetési késedelem

➢ Az adóhatóság – az adózó külön kérelme alapján –
akkor teljesíti az átutalást, ha a fizetési késedelem
nem haladja meg az esedékességtől számított 15
napot és az adózó a kötelezettséget maradéktalanul
(teljes összegben) megfizette.

➢ A kérelmet az adóhatóság „eredeti” elutasító
határozatának átvételét követő 15 napon belül lehet
előterjeszteni, e határidő jogvesztő.

➢ Az adózó korlátlan számban terjeszthet elő ilyen
kérelmet.

➢ Bevallási késedelmet nem lehet orvosolni.
26



Az átutalás teljesítése

Amennyiben a feltételek teljesülnek, az átutalást a NAV a 
következők szerinti határidőben teljesíti:

a) adóelőleg-felajánlás esetén a havonta, illetve a
negyedévente teljesítendő kötelezettség teljesítését
(megfizetését) követő 15 munkanapon belül,

b) az éves adó terhére tett felajánlás esetén az éves 
adóbevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül.

Utófinanszírozás esetén a NAV a szakszövetség részére 
teljesíti az átutalást. 

Ha az adózó adóelőleg-mérséklési kérelemmel élt, akkor a 
mérsékelt adóelőleg 80%-áig tehető meg a felajánlás
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Az átutalás teljesítése

Gyakorlat:

A 100 ezer forintot meg nem haladó adótartozásra irányuló
feltételnek egyidejűleg kell fennállnia mind a felajánló, mind
a kedvezményezett vonatkozásában.

A tartozás vizsgálata a kiutalásra nyitva álló időtartam (a
felajánlással érintett adókötelezettség esedékessége+15
nap) alatt folyamatosan történik, a rövid ideig fennálló
adótartozás nem eredményez azonnal elutasítást.

A 15 napos határidőn belül azon a napon teljesül az
átutalás, amikor az adótartozás nem haladja meg a 100 ezer
forintot

Az átutalásról a NAV nem hoz alakszerű döntést
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Az átutalt összeg megoszlása 
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A felajánlott összeg 
(100%)

Alaptámogatás: 87,5%
Kiegészítő 

sportfejlesztési 
támogatás: 12,5%

99% a 
kedvezményezett 

részére

99% a 
kedvezményezett 

részére
1%-os kötelezettség1%-os kötelezettség

1/3-ad része az EMMI 
részére

1/3-ad része az EMMI 
részére

2/3-ad része a 
szakszövetség részére

2/3-ad része a 
szakszövetség részére



Az átutalás teljesítése 

➢Az adóhatóság az átutalások megtörténtéről és
azok összegéről az adózót és az igazolást
kiállító szervezet(ek)et az átutalást követő 15
napon belül tájékoztatja.

➢Amennyiben az átutalás bármely okból nem
teljesíthető (pl. a rendelkező nyilatkozatot
tartalmazó bevallás késedelmesen került
benyújtásra, stb.), az ezzel kapcsolatos döntést
az adóhatóság közli az érintett adózóval,
továbbá az átutalás elmaradásáról –
figyelemmel az adótitokra vonatkozó
szabályokra – tájékoztatja az igazolást kiállító
hatóságot is.
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A jóváírás
• Az adózó az általa felajánlott és az adóhatóság által át is

utalt összegre tekintettel jóváírásra jogosult, amely a
bevallás esedékességét követő második hónap 1.
napjával kerül kimutatásra az adózó adószámláján
társasági adónemen. A jóváírás összege az Szt. szerint
elszámolt egyéb bevétel, az adózás előtti eredményt
csökkenti.

• A jóváírás összege
o az adóelőlegből juttatott felajánlás összegének 7,5%-a,

de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 7,5%-a,
valamint

o a fizetendő adóból juttatott felajánlás összegének
2,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 2,5%-
a.

• A jóváírás alapja: a kedvezményezettnek átutalt összeg,
vagyis a teljes felajánlás 86,625%-a.
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A túlutalás
➢ Amennyiben az adóévre vonatkozóan a 80 százalékos

korlátot meghaladó mértékű átutalás történt [túlutalás],
akkor a 80 százalékot meghaladó részt a rendelkező
nyilatkozat megtétele adóévét követő adóév(ek)re
felajánlott összegnek kell tekinteni.

➢ A túlutalásnak megfelelő összeg erejéig az adózó nem
rendelkezhet, vagyis arról rendelkező nyilatkozatot
„ismételten” nem tehet.

➢ A túlutalás után nem jár jóváírás, sem a jóváírás
időpontjában, sem pedig a túlutalás figyelembevételének
adóévében.

➢ A túlutalt összeg a kedvezményezettnél marad, nincs
olyan előírás, amely szerint vissza kellene utalni a
túlutalásnak megfelelő összeget.
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Köszönöm szépen a figyelmet!
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