
 

 

A látvány-csapatsportok támogatási rendszere 2013. május 19-től 
 
A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, illetve a 
2013. május 9-én kihirdetett, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2013. 
május 19-i hatállyal módosította a látvány-csapatsportok támogatása társasági 
adókedvezményének szabályait. 
 
A Tao. tv. alábbiakban ismertetésre kerülő, megváltozott szabályait első alkalommal a 2013-
2014-es támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával 
(juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni (Tao. tv. 29/U.§). A Kormányrendelet 
módosításai 2013. május 19-től alkalmazandóak. 
 
A Tao. tv. módosult 22/C. § (2)-(3) bekezdései értelmében a látvány-csapatsportok 
támogatásának adókedvezménye támogatási igazolás alapján vehető igénybe. Az 
adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó 
 
-          a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes legyen [ezen előírás a Tao. tv. 
29/S. § (5) bekezdése szerint 2012. március 1-jei hatállyal alkalmazandó] 
 
-          támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet, illetve – 
új előírásként – az ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos 
sportági szakszövetsége vagy a sportköztestület számára átutalja, valamint 
 
-          a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az 
állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napos, jogvesztő határidőn 
belül bejelentse. 
 
2013. május 19-től a támogató nem kötelezett a támogatási igazolás másolatának illetve az 
átutalást igazoló banki bizonylatnak az állami adóhatósághoz történő benyújtására, a Korm. 
Rendelet 7. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére tekintettel. 
 
 
 
 
 



 

 

A képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő 
feladatok támogatása esetén a támogatás összege utáni 1%-os befizetési kötelezettséget 
(melyet az ellenőrző szervezet által ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint 
ellenőrzési feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani) a támogatás 
összegéből kell teljesíteni, melynek következtében az 1%-os összeg az adókedvezménybe is 
beleszámít. 
 
A támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
 
Változatlan szabály, hogy a támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási 
igazolásban szereplő összegű támogatást 
 
a)       előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét 
követően az igazoláson feltüntetett egyes önálló fizetési számlákra történő átutalással, 
 
b)      utófinanszírozásnál a támogatási igazolás kézhezvételét követően a sportigazgatási 
szervnél illetve országos sportági szakszövetségnél megnyitásra kerülő, e célt szolgáló 
elkülönített fizetési számlára történő átutalással teljesíti [Kormányrendelet 7. § (1) 
bekezdés]. 
 
A Tao. tv. újonnan beiktatott 22/C. § (3a)-(3b) bekezdései szerint, az adózó a támogatási 
igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értéke legalább 75 
százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében 
annak a látvány-csapatport országos sportági szakszövetségének befizetni, amely sportágát 
az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. Amennyiben a támogatást a 
társasági adó alanya a sportköztestület részére nyújtja, a kiegészítő sportfejlesztési 
támogatást a sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés 
keretében megfizetni. 
 
A kiegészítő sportfejlesztési támogatást – az alaptámogatáshoz hasonlóan – szintén a 
támogatás adóévében, a támogatási igazolás birtokában kell átutalni. Átutalása a látvány-
csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele.   
 
  
 
A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az országos sportági szakszövetség 
illetve a sportköztestület által megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési 
számlára történő átutalással teljesíti mind elő-, mind utófinanszírozásnál [Kormányrendelet 
7. § (1) bekezdés]. 



 

 

 
  
 
Az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos adókulccsal akkor 
állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs 
alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 
várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a 
támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a 
támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő 
sportfejlesztési támogatásra fordítani. 
 
Például, az adózó számításai szerint az adóalapja 450.000 e Ft lesz, és 20.000 e Ft mértékű 
támogatást nyújt egy futballklubnak. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén 1.500 e Ft-
ot (20.000 e x 0,1 x 0,75) kell átutalnia a támogatási igazolásban rögzített módon a Magyar 
Labdarúgó Szövetség részére. Ha a végleges adóalap megfelel a becsült értéknek, az adózó 
által fizetendő társasági adó mértéke 45.000 e Ft (450.000 e x 0,1), amelynek feljebb 70%-
áig, azaz 31.500 e Ft-ig vehető igénybe a látvány-csapatsportok támogatásának 
adókedvezménye. Ez azt jelenti, hogy a 20.000 e Ft összegű támogatás teljes összegével 
csökkenthető a fizetendő társasági adó. 
 
 Ha az előzetes kalkulációktól eltérően a társasági adóalap 510.000 e Ft lesz, a fizetendő adó 
összege 51.900 e Ft (500.000 e x 0,1 + 10.000 e x 0,19), az adózó a már megállapított 1.500 e 
Ft kiegészítő sportfejlesztési támogatáson túl további 1.400 e Ft-ot (20.000 e x 0,07) köteles 
átutalni a Magyar Labdarúgó Szövetség részére. 
 
A Tao. tv. 3. számú melléklet A) fejezet 12. pontja szerint a kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege nem elismert költség az 
adóalap tekintetében, azzal tehát meg kell növelni a társasági adó alapját. 
 
A támogató bejelentési kötelezettsége 
 
 A Tao. tv. 2013. május 19-től hatályos 22/C. § (3d) bekezdése szerint az adózó a támogatás 
és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét a pénzügyi teljesítéstől 
számított 8 napon belül az állami adóhatóság részére bejelenti. A korábbi szabályoktól 
eltérően az adózót immáron nem értesítési, hanem bejelentési kötelezettség terheli, 
amelyet változatlanul 8 napon belül kell teljesíteni az állami adóhatóság részére. 
 
A bejelentési kötelezettség 2013. július 1-től kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 
rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthető, amely a NAV honlapjáról 
(http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok) tölthető le. 



 

 

 
Változás a korábbi szabályokhoz képest egyrészt, hogy a bejelentési határidő jogvesztő, 
elmulasztása esetén annak pótlására nincs lehetőség. Másrészt a bejelentési kötelezettség 
elmulasztása esetén a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye nem vehető 
igénybe. 
 
(Forrás: www.nav.gov.hu) 


