
 Tájékoztató a látvány-csapatsport államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 

szóló 2006. évi LIX. törvény szerinti támogatásáról 

 

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/A. § 

(14)-(19) bekezdései alapján, a különadó alanyai a fizetendő különadó összegét annak legfeljebb 

50%-áig csökkenthetik a kedvezményezett célra (látványcsapatsport támogatásra) nyújtott 

támogatás összegével. A támogatási konstrukcióval kapcsolatos legfontosabb információk az 

alábbiak szerint foglalhatók össze.  

E támogatás kizárólag a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a szerinti konstrukcióban – 24/A. § szerinti adó-felajánlás 

vonatkozásában nem – alkalmazandó. A lehívott támogatás csökkenti a sportfejlesztési programban 

jóváhagyott támogatási keretet és mint ilyet, elszámolási kötelezettség terheli, hasonlóan a Tao. tv. 

szerinti támogatáshoz.  

I. A normál 22/C. § szerinti támogatással egyező szabályok, pl.: 

 jóváhagyott sportfejlesztési program a támogatott oldalán, amely tartalmazza az igénybe   
vehető - ún. „szűkített” - jogcímeket; 

 a jogcímhez tartozó közreműködői díj is támogatható;  

 igazgatási díjhoz kötött; 

 a támogatási szándéknyilatkozat az adózó rendelkezésére áll (együttműködési 
megállapodásban, vagy külön dokumentumban); 

 a támogató és a támogatott a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a 
támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes legyen; 

 a támogató rendelkezzen az arra jogosult által kiállított támogatási igazolással; 

 a támogató az átutalás megtörténtét az állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől 
számított 30 napos határidőn belül bejelentse; 

 a támogató az ún. 1 százalékos befizetési kötelezettségét teljesítse. 
 
II. A normál 22/C. § szerinti támogatástól eltérő szabályok:  

 a támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetésére nem kötelezett 
(nincs erről külön szerződés sem); 

 a támogató a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a szűkített 
jogcímek valamelyikén utalja át. 

 
A jogcímekkel kapcsolatos előírások: 

- a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség esetében minden jogcím támogatható 

azzal, hogy tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetében a korlátozott mértékű 

gazdasági célú létesítmények támogathatóak. 

- hivatásos sportszervezet nem kaphat bankadóval összefüggő támogatást személyi jellegű 

ráfordítás jogcímre, illetve a sportinfrastruktúrához kapcsolódó támogatása esetében (tárgyi 

eszköz beruházás, felújítás jogcím) kizárólag a korlátozott mértékű gazdasági célú 

létesítmények támogathatóak. 

- amatőr sportszervezet (sportiskola), valamint közhasznú alapítvány esetében minden jogcím 

támogatható azzal, hogy kizárólag a hivatásos sportolót nem foglalkoztató amatőr 

sportszervezetek (sportiskola), valamint közhasznú alapítvány, továbbá tárgyi eszköz 



beruházás, felújítás jogcím esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények 

támogathatóak.  

- kizárólag a közhasznú jogállású alapítványok támogathatóak.  

 

Fogalmak: 

1. korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény: olyan létesítmény, amely esetén a gazdasági 
tevékenységre allokált éves kapacitás nem haladja meg a létesítmény tényleges teljes éves 
kapacitásának húsz százalékát; 

2. (…) 

3. pénzügyi szervezet: a hitelintézet és az egyéb pénzügyi szervezet, ideértve a fióktelep 
formában működő pénzügyi szervezeteket is; 

  

A 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról alábbi 

bekezdése alapján: 

4/A. § (1) A pénzügyi szervezet különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett. 

(2) A pénzügyi szervezet a különadót az adóév március 10-éig megállapítja és az esedékességének 
megfelelő részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint negyedévenként, a negyedév 
utolsó hónapjának 10. napjáig négy egyenlő részletben megfizeti. 

(3) A 2009. december 31-ét követően jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a 
naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózó a különadót az adóévet megelőző második adóévi 
beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján az adóév szeptember 10-éig megállapítja, az 
esedékességének megfelelő részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint két egyenlő 
részletben – szeptember 10-éig és december 10-éig – megfizeti. 

 

A bankok a különadójuk terhére tett támogatói felajánlásaikat 2017. szeptember 10-ig tehetik meg. 

Tekintettel arra, hogy a röplabda sportág vonatkozásában a sportfejlesztési programok beadási 

határideje 2017. szeptember 15., ezért a 2017/2018-as támogatási időszakot illetően nem, viszont a 

következő 2018/2019-es támogatási időszak tekintetében már erre a sportágra vonatkozóan is nyitva 

áll majd a lehetőség a bankok különadójának Tao támogatás keretében történő gyűjtésére. 

 


