
Tisztelt Cégvezető!

Az utánpótlás kosárlabda amatőr sport, kereskedelmi értéke nem vetekszik az élsporttal, ráadá-
sul a támogatások egyre csökkennek. Évről évre egyre többet hallani azokról a gondokról, hogy 
egyesületeink anyagi nehézségei korlátozzák az utánpótlásképzés lehetőségeit.

Egyesületünk, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete által működtetett Zsíros Tibor Kosárlab-
da Akadémia jelenleg több mint 400 gyerek sportolását biztosítja. Célunk, hogy a lehető legjobb 
körülményeket teremtsük meg számukra annak érdekében, hogy minél többen felnőtt élvonalbeli 
- válogatott - játékossá váljanak. Az ideálishoz közeli állapotok megteremtése sok nehézséggel jár.

Már hatodik éve működik a TAO, mely öt látványcsapat-sportág támogatását biztosítja törvény alap-
ján. A TAO-programban résztvevő társaságok a fizetendő adójukból támogathatnak látványsport 
utánpótlás egyesületeket. 2017-ben is a pozitív társasági adóalappal rendelkező vállalkozások 
részére adó-optimalizációs célból kiváló lehetőséget kínál a látvány-csapatsport támogatás, mely 
egy reálhozammal járó befektetési forma.

A támogatás nyújtása két módon lehetséges, azonos adóévben egyszerre nem alkalmazható.
Szeretném a TAO-val kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókat bemutatni Önnek abban a reményben, 
hogy egyesületünk támogatói körét bővíteni tudjuk az Ön által vezetett társasággal, így biztosítva az 
ifjú kosarasok kellő szakmai színvonalú képzését.

1. Közvetlen TAO támogatás

Törvényi hivatkozás: TAO törvény 22/C. §

Fő jellemzője: a támogató a támogatást közvetlenül a sportszervezet számára utalja, támogatási
igazolás birtokában.

Támogatás aktualitása: a támogatása az adóelőleg-kiegészítés terhére utalható, vagy ott figyelembe vehető.

A támogatás mértéke: maximum a fizetendő társasági adó 70%-a.

A támogatás részei: alaptámogatás+kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Például: 
Ha az adóalap 500mFt alatti: a kiegészítő támogatás mértéke a támogatási összeg 6,75 százaléka.
Például: 1.000.000 forint támogatás + 67.500 kiegészítő támogatás = 1.067.500 utalandó támogatás.

Adókedvezmény igénybevételének időszaka:
az adókedvezményt először abban az évben lehet igénybe venni, amiben az utalás megtörtént, val-
amint további 6 évben.

Adókedvezmény igénybevételének feltétele:
a támogatási igazolás alapján történő pontos utalás, az utalás tényének bejelentése a NAV részére, 
köztartozás mentesség.
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2. Adófelajánlás

Törvényi hivatkozás: TAO törvény 24/A.§.

Fő jellemzője: a NAV-on keresztül történik, igazolás birtokában. A befizetett adó (adóelőleg) mellé 
rendelkező nyilatkozat kerül. Teljesen kockázatmentes, mert a befizetett adóból utalja a támogatást 
az Adóhivatal a sportszervezet részére.

Támogatás aktualitása: a támogató adófelajánlást tehet az évközi adóelőlegre, az adóelőleg 
kiegészítésre és az adófizetésre(!) is egyaránt.

A támogatás mértéke: évközi adóelőleg esetén: 50%, adóelőleg kiegészítés és adófizetés esetén 80%.

A támogatás részei: a felajánlott támogatás az alaptámogatást és a kiegészítő sportfejlesztési 
támogatást is tartalmazza. A kiegészítő támogatás mértéke minden esetben a felajánlott támogatás 
12,5 százaléka.

Például: 1.000.000 forint adófelajánlás esetén az alaptámogatás 875.000 forint, a kiegészítő 
támogatás 125.000 forint.

Adójóváírás mértéke: az évközi előlegek és az adófeltöltéskor felajánlott támogatás 7,5%-a, az éves 
adóbefizetéskor a felajánlott támogatás 2,5%-a. Az ehhez kapcsolódó adómegtakarítás mértéke függ 
a felajánlás részleteitől, de összességében kicsit kedvezőbb, mint a 22/C szerinti támogatás esetén.

Adókedvezmény igénybevételének időszaka: az adójóváírást arra az évre lehet kérni, amelyikre a fela-
jánlás megtörtént. A többletfelajánlás adójóváírása továbbvihető a következő évre

Adókedvezmény igénybevételének feltétele: A felajánlás szabályos és időben történő megtétele, az 
adó határidőn belüli megfizetése, továbbá a támogatónak nem lehet 100 ezer forint feletti köztartozása.



A szükséges lépések:

1. Rendelkező nyilatkozat elektronikus benyújtása a NAV felé

16RENDNY az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző 
hónap utolsó napjáig, kizárólag elektronikus úton az ÁNYK-nevű programon keresztül történik (min-
den bevallás ezen keresztül megy, a könyvelők jól ismerik)

2. Együttműködési szerződés és együttes kérelem aláírása

3. Együttes kérelem beküldése az MKOSZ-nek

A TAO tv. 24/A. § szerinti adó-felajánláshoz szükséges igazolás kiállítására vonatkozó együttes 
kérelem benyújtása az igazolás kiállítására jogosult részére személyesen, vagy postai úton az 
igazolás kiállítása az elektronikus kérelmi rendszerben történő modul fejlesztéséig papír alapon 
történik. (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

4. Támogatási igazolás beküldése a NAV-nak

Az adóhivatal az igazolásokat a rendelkező nyilatkozat elektronikus benyújtásától függetlenül papír 
alapon fogadja. A NAV utal a tényleges adómegfizetéstől számított 15 munkanapon belül utal, ha

- van támogatási igazolása
- a támogató adózó a vonatkozó adóbevallását határidőben benyújtotta
- a támogató adózó a bevallásában foglalt adót maradéktalanul megfizette
- a támogató és kedvezményezett nettó adótartozása nem haladja meg a 100 e Ft-ot.
- a támogató adózó teljes évi felajánlása nem több, mint az évi adó 80%-a

Szeretném remélni, hogy társasága támogatni tudja céljainkat így biztosítva az ifjú kosarasok kellő 
szakmai színvonalú képzését.

A további együttműködés reményében tisztelettel üdvözli:

     Hajdu Péter
              KDSE elnök
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