Útmutatóink a hatályos törvényeken alapulnak. Ezeket törvénytárunkban találhatja
meg. (A kérdéskört leginkább a 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az
osztalékadóról, 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 1997.évi CLVI
törvény a közhasznú szervezetekrõl címő törvények szabályozzák, és a 1992. évi
LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról is szerepet játszik. )

Ha még mindig marad kérdése, látogasson el GYIK rovatunk Támogatás,
adományozás részére, olvassa el, eddig milyen kérdésekre adtunk választ.
Reméljük, kellı információt tudtunk Önnek biztosítani, és kívánjuk, találja örömét
az adakozásban!
Forrás: www.nonprofit.hu

2. A NONPROFIT SZERVEZETEK TÁMOGATÓIT MEGILLETÕ
KEDVEZMÉNYEK A KSZTV RENDELKEZÉSEI SZERINT
2.1.1.1. Közcélú adomány:
Mi a közcélú adomány?
A közhasznú szervezet, a kiemelkedıen közhasznú szervezet részére a közhasznú
szervezetekrıl szóló törvényben (a továbbiakban: Ksztv.) nevesített közhasznú tevékenység, a
kiemelkedıen közhasznú besorolást megalapozó közfeladat (a továbbiakban: közhasznú
tevékenység) támogatására az adóévben a társasági adótörvény (a továbbiakban: TAO tv.)
hatálya alá tartozó támogató által ingyenesen, visszafizetési kötelezettség nélkül adott
támogatás, eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke,
magánszemély támogató által átadott pénzbeli támogatás.
A közcélú adományként történı adóhatósági elismerés feltétele, hogy a hatóság által egy
esetleges vizsgálati eljárásban ne legyen megállapítható, hogy a juttatás nem szolgálja, vagy
csak látszólag szolgálja a közhasznú célt, és az nem jelent a kapcsolódó adókedvezményeken
túl vagyoni elınyt az adományozónak, közeli hozzátartozójának, az adományozó tagjának
(részvényesének), vezetı tisztségviselıjének, felügyelı bizottsága vagy igazgatósága
tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes)
közeli hozzátartozójának.
A vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint nem minısül vagyoni elınynek az
adományozó nevére, tevékenységére történı utalás. A vagyoni elıny fogalmát a jogszabály
nem határozza meg, amelybıl az következik, hogy mindenfajta juttatás, amelyet a szervezet a
fent megjelölt személyeknek nyújt, ilyen vagyoni elınynek számít.
A jogszabály tehát azt tilalmazza, hogy a támogatónak ne jelentsen kettıs elınyt az
adományozás egyrészt oly módon, hogy a támogatás értéke alapján adókedvezményt vesz
igénybe, másrészt pedig úgy, hogy a támogató érdekeltségi körébe tartozó személyek
kapjanak ellenszolgáltatást a támogatott szervezettıl a támogatásért cserébe.
2.1.1.2. Igazolás

Mi az igazolás jelentısége?
Minden adókedvezmény érvényesítésének alapja a támogatott nonprofit szervezet által kiadott
igazolás. Ezzel igazolja ugyanis a támogató és a támogatott a támogatás megtörténtét és annak
értékét.
Mit kell tartalmaznia az igazolásnak?
Az igazolás pontos tartalma a támogató személyétıl függıen eltérı. Általánosságban
elmondható, hogy minden igazolásnak tartalmaznia kell a támogató adatain kívül a közhasznú
szervezet nevét, székhelyét, adószámát, közhasznúsági fokozatát, a támogatott célt és a
támogatás összegét, értékét.
Csak közhasznú szervezet adhat ki adókedvezményre jogosító igazolást?
Igen, az adózók az 1999 -tõl hatályos szabályok szerint már csak közhasznú szervezetként
besorolt szervezeteket támogathatnak kedvezményesen.
2.1.1.3. Tartós adományozás:
Mit jelent az, hogy tartós adományozás?
A közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerzıdés alapján nyújtott pénzbeli
támogatás (nem magánszemély támogató esetében az értékpapír átadása is), ha a
szerzıdésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerzıdéskötés
évében és az azt követı legalább három évben, évente legalább egy alkalommal azonos vagy
növekvı összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja.
Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása
keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.
Mi történik, ha az adományozó nem tudja teljesíteni a szerzıdést?
Ha a szerzıdés tejesítése a közhasznú szervezet közhasznú minısítésének megszőnése miatt
hiúsul meg, a kedvezmény adományozó általi visszafizetését, ha az adományozó
szerzıdésszegése miatt hiúsul meg, a kedvezmény kétszeresének visszafizetését írják elı a
jogszabályok.

2.1.2. Társasági adó hatálya alá tartozók adományozása (1996. évi LXXXI. törvény, 7.§)
2.1.2.1. Az adomány formája
A társasági adóban, eltérıen a magánszemélytıl, a társaság adhat támogatást pénzben és
eszközökben valamint szolgáltatás formájában is. Mint arra a korábbiakban utaltunk,
magánszemély támogatást csak pénzben adhat.

2.1.2.2. Az igazolás tartalma
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
1. a kiállító és az adózó megnevezését
2. a kiállító székhelyét
3. a kiállító adószámát
4. az adomány összegét
5. a támogatott célt
6. a közhasznú szervezet, kiemelkedıen közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági
fokozatot
Mit csökkent a kedvezmény társasági adó hatálya alá esı támogatók esetén?

A KEDVEZMÉNY ADÓALAP KEDVEZMÉNY, TEHÁT AZ
ADÓALAPOT KELL CSÖKKENTENI.
2.1.2.3.1. Az adóalap csökkentés mértéke a különbözı közhasznúsági fokozatú
szervezeteknél:
Kiemelkedıen közhasznú szervezetek támogatása esetén az adózás elıtti eredményt csökkenti
az adomány másfélszeres összege, azonban legfeljebb az adózás elıtti eredmény 20% -a
erejéig érvényesíthetı az adóalap csökkentı kedvezmény.
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ESETÉN AZ ADÓZÁS ELİTTI
EREDMÉNYT CSÖKKENTI AZ ADOMÁNY TELJES ÖSSZEGE, DE EZ AZ
ADÓALAP CSÖKKENTİ KEDVEZMÉNY LEGFELJEBB AZ ADÓZÁS ELİTTI
EREDMÉNY 20% -A EREJÉIG ÉRVÉNYESÍTHETİ
Mind kiemelkedıen közhasznú, mind közhasznú szervezet támogatása esetén maximálisan az
adózás elõtti eredmény 25%-a erejéig érvényesíthetı az adóalap csökkentı kedvezmény.
2.1.2.3.2. Tartós adományozás esetén az adóalap csökkentés mértéke a különbözı
közhasznúsági fokozattal rendelkezı szervezetek támogatása esetén:
Kiemelkedıen közhasznú szervezetek esetén az adózás elıtti eredményt csökkenti az
adomány másfélszeres összege + az adomány további 20%-a.
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEKNÉL, ILL. KÖZÉRDEKŐ
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ESETÉN AZ ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNYT
CSÖKKENTI AZ ADOMÁNY TELJES ÖSSZEGE, + AZ ADOMÁNY TOVÁBBI
20%-A.
Mindkét fenti esetben legfeljebb azonban az adózás elıtti eredmény 20% -a erejéig
érvényesíthetı az adóalap csökkentı kedvezmény.

Mind kiemelkedıen közhasznú, mind közhasznú szervezet támogatása esetén maximálisan
az adózás elıtti eredmény 25%-a erejéig érvényesíthetı az adóalap csökkentı kedvezmény.

2.1.3. Magánszemélyek adományozása (1995. évi CXVII. törvény, 3.§, 6.§, 41.§)
2.1.3.1. Az adomány formája
A személyi jövedelemadóról szóló törvény csak a pénzbeli adományozás esetére ismeri el az
adókedvezmény igénybevételét, így a természetbeni adományozás esetén adókedvezmény
nem érvényesíthetı.

2.1.3.2. Az igazolás tartalma
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
1. a kiállító és a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) megnevezését, nevét,
2. székhelyét, lakóhelyét, telephelyét,
3. adóazonosító számát, adószámát
4. a közcélú adomány összegét
5. a támogatott célt,
6. továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedıen közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági
fokozatot.
Mit csökkent a kedvezmény magánszemély támogatása esetén?

A KEDVEZMÉNNYEL NEM AZ ADÓALAPOT, HANEM AZ ABBÓL
KISZÁMÍTOTT ADÓT KELL CSÖKKENTENI.
2.1.3.3.2. Az adócsökkentés mértéke a különbözı közhasznúsági fokozattal rendelkezı
támogatott szervezetek esetén :
Kiemelkedõen közhasznú szervezetek esetén a befizetett összeg 30%-a maximum azonban
100.000.,-Ft.
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK ESETÉN SZINTÉN A BEFIZETETT ÖSSZEG 30%A ÍRHATÓ LE AZ ADÓBÓL, MAXIMUM AZONBAN 50.000.,- FT.

2.1.3.3.3. Tartós adományozás esetén az adócsökkentés mértéke:
Kiemelkedıen közhasznú és közhasznú szervezetek támogatása esetén a 2.1.3.3.2 pontban
hivatkozott 30 %-hoz további 5% kiegészítı kedvezmény kapcsolódik azzal, hogy a
100.000.,- illetve az 50.000.,-Ft-os maximum ebben az esetben is irányadó.

