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TAO-TájékOzATó



Miről szól a tájékoztatónk?

Tájékoztatónkban a Vasas Sport Clubhoz kapcsolódó látvány-csapatsportágak (labdarúgás, 
kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogatásában rejlő adómegtakarítási lehető-
ségeket kívánjuk bemutatni. 
A látvány-csapatsportok támogatása (közismertebb nevén sporttámogatás) 2011. július 
1-jétől már nem csupán a piaci szereplők társadalmi felelősségvállalásának egyik eleme, ha-
nem egy olyan új társaságiadó-kedvezmény, melynek tudatos tervezésével megtakarítások 
realizálhatók.

Kik támogathatnak?

Mivel a megtakarítás adókedvezmény formájában érvényesíthető, olyan adózók számára 
ajánljuk, akiknek a 2014. évi várható eredményük, illetve eltérő üzleti évük alapján társasági 
adó fizetési kötelezettségük keletkezik. Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás utáni adó-
kedvezményt a támogató a támogatás évét követő 6 adóévben érvényesítheti, amennyiben 
a tárgyévben mégsem keletkezik a várt mértékű adófizetési kötelezettség. 

Mekkora megtakarítás érhető el a látvány-csapatsport támogatásával?

A támogatás két részből áll (TAO-támogatás és kiegészítő sportfejlesztési támogatás), me-
lyekre eltérő szabályok vonatkoznak.
A TAO-támogatás egyrészt ráfordításként csökkenti a támogató eredményét, másrészt a 
támogatás teljes összege a társasági adó összegéből is levonható, így a támogató társasá-
giadó-kötelezettsége csökken. 
A 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően benyújtott sportfejlesztési programok 
támogatásakor a támogatónak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie a tá-
mogatás adóévében az illetékes látvány-csapatsport szervezet országos sportági szakszö-
vetségének, de ezt 2014. január 1-től már a támogatott sportszervezetnek is teljesítheti.
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a támogatás alapján elért társasági adó 
kötelezettség csökkenés (társasági adómegtakarítás) 75 százaléka (10 százalékos adókulcs 
esetén a TAO-támogatás 7,5 százaléka, 19 százalékos kulcs esetén pedig 14,25 százaléka). 
Ennek következtében a tényleges adómegtakarítás 10 százalékos adókulcs esetén 2,5 szá-
zalék, 19 százalékos kulcs esetén pedig 4,75 százalék. 



A támogatás részletes folyamata

1. A Vasas Sport Club megkapja az adott látványsportágra vonatkozó határozatot, amely pon-
tosan meghatározza, hogy milyen jogcímekre milyen mértékű támogatást fogadhat be.

2. Ez alapján a Vasas Sport Club és a támogató a maximalizált keretösszeg figyelembevé-
telével megállapodik a támogatás mértékében. 

3. Ezt követően a két fél megköti a támogatási szerződéseket. (TAO támogatás + kiegészí-
tő sportfejlesztési támogatás)

4. A Vasas Sport Club az aláírt szerződés birtokában beadja a támogatásigazolás iránti 
kérelmét a sportági szakszövetségnek. Ezzel párhuzamosan mindkét félnek kötelező 
igazolnia, hogy köztartozás-mentes. (Ehhez elégséges a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban való szereplés, ennek hiányában viszont – 30 napnál nem régebbi – NAV-
igazolás szükséges.) 

5. A sportági szakszövetség ezt követően kiadja a támogató cég nevére a támogatásigazolást. 

6. A támogató a névre szóló határozat birtokában teljesíti az átutalásokat (99 százalék az egye-
sületnek, 1 százalék az ellenőrző szerveknek + kiegészítő sportfejlesztési támogatás) 

7. Az utalást követően a támogató 8 napon belül bejelenti a támogatást a NAV-nak. 

8. Az adókedvezmények 2014. évi igénybevételéhez az utalásoknak legkésőbb 2014. de-
cember 31-ig meg kell történniük.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékozatónkat, reméljük, hogy minél többen csatlakoznak a tá-
mogatóként ebben a formában is a Vasas Sport Clubhoz!

A Vasas- család nevében:

Markovits László
elnök

Vasas Sport Club


