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adótanácsadás

KIKNEK Szól az ajáNlaTUNK?

Olyan adózók számára ajánljuk, amelyeknek a folyó 
adóévi várható eredményük alapján jelentős 
társaságiadó-fizetési kötelezettségük keletkezik, 
mivel a megtakarítás adókedvezmény formájában 
érvényesíthető.

aDóFElajáNláS – a KölTSéGHaTéKONy 
aDómEGTaKaRíTáSI FORma

amennyiben látvány-csapatsportot támogatna, 
csökkentené a társasági adó kötelezettségét, de nem 
szeretné ezáltal rontani vállalkozása eredményét, úgy 
válassza az adófelajánlással történő adómegtakarítást. 

akár háromszor magasabb arányú adómegtakarítást 
is jelenthet vállalkozása számára, mint a hagyományos 
adókedvezmény érvényesítésével megvalósuló 
támogatási forma.

adófelajánlás esetén a társaság eredménye (EBIt) 
változatlan marad, mivel az adókedvezmény keretében 
történő támogatástól eltérően az adófelajánlás nem 
ráfordítás. a befizetett adó összegéből történik a 
felajánlás, így ez a magyar számvitel és IFRs szerint is 
adónak minősül. a felajánlott adó összegére tekintettel 
kapott adójóváírás a következő évben adóalapot nem 
képező bevétel, ezért az adófelajánlás a tárgyévben az 
eredményt a korábbi támogatási formával ellentétben 
semmilyen formában nem befolyásolja, a következő 
évben pedig az eredményt javítja.

az aDóFElajáNláS léNyEGI ElEmEI

az adóelőleg-, illetve az adóelőleg-kiegészítés 
felajánlása esetén 6,49 százalék adójóváírás érhető 
el, az éves adóbevallásban történő felajánlás esetén 
2,16 százalékos az adóhatóság által társasági adóban 
megjelenő adójóváírás mértéke.

FElajáNláS öSSzEGéNEK KORláTaI:

 ● évközi adóelőleg legfeljebb 50 százalékáig,

 ● év végi adóelőleg-kiegészítés esetén a feltöltéskor 
várható adókötelezettség 80 százalékáig, az 
éves társasági adóbevallásban a tényleges 
kötelezettség 80 százalékáig.

Felajánlás több támogatott részére is történhet, 
összegben és időszakonként is megosztható. a 
felajánlást az adóhatóság utalja ki a támogatott 
szervezet részére, ezáltal nincs benne kockázat.

sportfejlesztésre adott felajánlás 12,5 százaléka 
kiegészítő támogatásnak minősül. az adófelajánlás 
keretében történő és a hagyományos adókedvezmény 
érvényesítésével megvalósuló látványcsapatsport 
támogatás azonos adóéven belül együttesen nem 
alkalmazható.

Felajánlást kizárólag köztartozásmentes adózó tehet.

aDóFElajáNláSHOz SzüKSéGES 
DOKUmENTUmOK (TöBBEK KözöTT):

 ● az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott 
sportfejlesztési programmal rendelkező 
sportszervezet kiválasztása;

 ● a támogatási szerződésben annak rögzítése, hogy 
a támogató ellenszolgáltatásra nem jogosult;

 ● a sportigazgatási szerv, illetve a szakszövetség által 
kiállított támogatási igazolás beszerzése;

 ● köztartozásmentesség alátámasztása;

 ● adófelajánlásról történő rendelkezés benyújtása az 
adóhatóság felé.

LátVánY-csaPatsPORt táMOGatás 
a látvány-csapatsportok támogatása már nem csupán a piaci szereplők társadalmi 
felelősségvállalásának egyik eleme, hanem egy olyan lehetőség, melynek tudatos 
tervezésével jelentős megtakarítás, adóelőny realizálható.
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KINEK NyújTHaTó TámOGaTáS?

támogatás a látvány-csapatsportágakban működő alábbi szervezetek részére az alábbiakban megjelölt 
jogcímeken nyújtható:

Szakszövetség amatőr sportklub, 
sportiskola Profi sportklub alapítvány Sportköztestület 

(mOB)

Utánpótlás-nevelési feladat 
ellátása  ●   ●   ●   ●  

személyi jellegű  
ráfordítás  ●   ●   ●   ●   ●  

tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás  ●   ●   ●   ●  

Biztonsági követelmények 
teljesülését szolgáló 
infrastruktúra-fejlesztés

 ●   ●   ●   ●  

Képzéssel összefüggő 
feladatok  ●   ●   ●   ●   ●  

Versenyeztetéssel 
összefüggő költségek 
támogatása

 ●   ●  

sportcélú ingatlan 
üzemeltetésének költségei  ●   ●   ●  

mIéRT éRDEmES HOzzáNK FORDUlNIa a 
láTváNy-cSaPaTSPORT TámOGaTáSáNaK 
lEBONyOlíTáSával KaPcSOlaTBaN?

 ● Felkészült szakembereink segítenek felmérni 
várható társaságiadó-kötelezettségének 
összegét, majd meghatározzák az Ön számára 
optimális támogatási összeget, támogatási 
lehetőségeket.

 ● társaságunk segít annak meghatározásában, hogy 
milyen jogcímen mekkora összegű támogatásra 

adható ki igazolás a támogatandó szervezet 
sportfejlesztési programja alapján, így garantálni 
tudjuk ügyfeleink számára, hogy az általuk 
teljesített támogatások 100 százaléka után 
adójóváírást tudnak érvényesíteni.

 ● a támogatás teljes lebonyolítását át tudjuk vállalni. 
Elkészítjük a szükséges tartalmi elemekkel bíró 
támogatási szerződéseket, igény esetén ellátjuk 
a szerződéskötés koordinálását. Előkészítjük a 
felajánláshoz szükséges, a naV felé benyújtandó 
nyomtatványokat.

SzOlGálTaTáSaINK

 ● adótanácsadás

 ● adójogi képviselet

 ● számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO

 ● adó, áfa és pénzügyi képviselet

 ● Vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás

 ● M&a, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 

 ● Jogi tanácsadás

 ● Bérszámfejtés

 ● Könyvvizsgálat

 ● digitális adózási megoldások

számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális adózási megoldások: ezek az RsM Hungary Zrt. alappillérei. 
a magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő tanácsadójaként tartják számon.  
azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az RsM audit Hungary Zrt. szolgáltatásai egészítik ki az RsM Hungary 
Zrt. tevékenységeit, jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport együttműködő jogi partnere, az RsM Legal szűcs & Partners ügyvédei látják el. 
Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező multinacionális vállalatok is. 
társaságunk az RsM International hálózat kizárólagos magyar tagja. az RsM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai egymástól független tanácsadó 
társaságok. a hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

Fajcsák Gábor 
partner, adóüzletág-vezető | E gabor.fajcsak@rsm.hu 

KIHEz FORDUlHaT KéRDéSEIvEl?

Bulátkó Ottó 
szenior adótanácsadó | E otto.bulatko@rsm.hu

RsM HUnGaRY adótanácsadó és PénZÜGYI sZOLGáLtató ZRt.


