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CSÖKKENTSE ADÓALAPJÁT ÉS FIZETENDŐ ADÓJÁT AZ  
UVSE VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSÁVAL!
 

A magyar parlament által 2011. június 27-én elfogadásra került a 2011. évi LXXXII. törvény a sport 

támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról; kulcsfontosságú része A társasági adóról 

és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása, mely lehetővé teszi: 5 látványcsapat-

sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adóköte-

lezettség legfeljebb 70%-áig.

A támogatás előnyei:
A vállalkozás, vagy a társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból 

még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet. 

Kétfajta adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:

1. a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)

2. a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból levonható a támogatás  
teljes összege

3.  az adott támogatás miatt, a következő adóévben 72%-kal csökkenti a vállalkozás  
a havi illetve a negyedéves társasági adóelőleg fizetési kötelezettségét

Ki adhat támogatást? 
Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás (kivéve az állami tulajdonú Tao-alanyt).

Kiknek adható a támogatás? 

- a látvány-csapatsport országos szakszövetségei,

- a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezetek –  

köztük a szakszövetség tagjaként működő sportiskolák – és diáksport egyesület feladatait ellátó 

amatőr sportszervezetek,

- a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,

- felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását végző amatőr egyesületek,

- a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,

- a sport stratégiai fejlesztését szolgáló sportköztestület (MOB).

Mire adható a támogatás?

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,

- versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,

- személyi jellegfű ráfordításokra,

- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló 

infrastruktúra-fejlesztést,

- képzéssel összefüggő feladatokra.

Összességében, miért is jó… 

A gazdasági előnyökön túl, egy ilyen jelentőségű utánpótlás egyesület támogatása, nem csak a vízilab-
da és általánosságban a sport szempontjából jelentős. Még ennél is fontosabb, hogy a támogató fo-
lyamatosan hozzá tud járulni közel 300 gyermek egészséges felnőtté válásához. Azt gondoljuk, hogy 
ez önmagában is igen sok áldozatot megér, és ez valóban társadalmi szerepvállalás. 

A befolyt összeg 100%-ban a gyerekek UVSE-ben történő sportolta tását szolgálja, amit a szigorú 
elszámolás mellett az egyesületünk transzparens működése is szavatol.

A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i 

kötelező feltöltésből levonhatja, majd a május 31-i bevallásban érvényesítheti, feltéve, hogy a támogatást 

december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvé-

nyesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet a tárgy évi társasági 

adófizetési kötelezettségre, az adókedvezményt három további évben lehet érvényesíteni. 

A támogatás csak támogatási szerződés és támogatási igazolás birtokában utalható! Az átutalást követő 

8 napon belül a NAV igazgatóságát értesíteni kell a pénzügyi teljesítés tényéről.

Budapest, 2014. 09. 01.

Köszönettel:

Lovas Péter 

elnök, UVSE



UVSE TÁMOGATÁS

Összehasonlítás:

Adott támogatás nélkül Adott támogatás  
esetében (1)

Kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás

Társasági adóalap: 20 000 000 20 000 000

Adott támogatás: – 1 308 000

Adózás előtti eredmény: 20 000 000 18 692 000

Számított társasági adó 
összege(10%):

2 000 000 1 869 000

Maximálisan figyelembe 
vehető adókedvezmény 
összege(70%):

1 400 000 1 308 000

Adókedvezmény összege: – 1 308 000

Fizetendő társasági adó: 2 000 000 561 000

Kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás

– 98 100

Adókedvezmény + fizetendő 
társasági adó + kiegészítő 
támogatás összesen:

2 000 000 1 967 100

Társasági adóelőleg a köv.
időszakban

2013.10.20 500 000 140 000

2013.12.20 500 000 140 000

2014.04.20 500 000 140 000

2014.07.20 500 000 141 000

Összes előleg összesen: 2 000 000 561 000

1,65% adómegtakarítást 
eredményez a támogatás 

igénybevétele.

Az adókedvezményre jogosító 
adott támogatás 7,5%-át a 

Magyar Vízilabda Szövetség vagy 
az egyesület számlájára át kell 

utalni adott támogatásként vagy 
szponzori díjként. Ez az összeg 

költségként nem számolható el!

72%-os adóelőleg fizetési 
kötelezettség csökkenést 
eredményez a támogatás 

igénybevétele.

2013. május 19-i hatállyal életbe lépő új társasági adótörvény változások miatt, sajnos a társasági adó 

kötelezettség nem fog csökkenni összességében az átutalt adókedvezménnyel együtt
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