KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a SPORTBEJ bejelentéshez

Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról
Jogszabályi háttér:
-

-

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.),
a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tao. tv.),
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormány rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet),
a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet.

A bejelentést annak az adóalanynak kell megtennie, aki a Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdése
alapján adókedvezményt érvényesíteni kíván.
A Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdése, illetve a Korm. rendelet 7. § értelmében a látványcsapatsportot támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban
szereplő összegű juttatást (vagy annak egy részét) a támogatási igazolás kézhezvételét
követően pénzügyileg teljesíti. A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
kifizetésének tényét – annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül – az állami
adóhatósághoz be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség kizárólag a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által rendszeresített nyomtatványon teljesíthető,
más módon nem fogadható el.
Fontos tudnivaló, hogy 2013. május 19-étől a támogató nem kötelezett a támogatási
igazolás másolatának, illetve az átutalást igazoló banki bizonylatnak az állami
adóhatósághoz történő benyújtására.
Általános tudnivalók
A NAV honlapján megjelentetett nyomtatvány elektronikus úton, vagy kinyomtatva papír
alapon is benyújtható. Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott elektronikus benyújtásra
kötelezett adózók nem csak elektronikus úton, hanem papír alapon is teljesíthetik a bejelentési
kötelezettségüket. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a NAV (www.nav.gov.hu)
honlapjáról tölthető le.
Papíralapú benyújtás
Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen hivatalunk ügyfélszolgálatain)
kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjék azt egy példányban eljuttatni az állami
adóhatóság területileg illetékes alsó fokú adóztatási szervéhez. A bejelentéshez szükséges
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nyomtatvány a NAV (www.nav.gov.hu) honlapjáról tölthető le. Felhívjuk figyelmét, hogy a
bejelentés aláírás nélkül érvénytelen.
Elektronikus úton történő benyújtás
Elektronikus úton kizárólag egy példányban kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal
kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely
mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.
A bejelentés részei:
(SPORTBEJ)
(SPORTBEJ-01-01)
(SPORTBEJ-01-02)
(SPORTBEJ-02-01)
(SPORTBEJ-02-02)

a bejelentés főlapja
előfinanszírozás útján történő támogatásról
előfinanszírozás útján történő kiegészítő
támogatásról
utófinanszírozás útján történő támogatásról
utófinanszírozás útján történő kiegészítő
támogatásról

sportfejlesztési
sportfejlesztési

Kitöltött lapok száma
A bejelentés garnitúrának nem kell mindegyik lapját benyújtani. A főlap (C) blokk fehéren
hagyott megfelelő kódkockában a benyújtott lapok darabszámával kérjük jelölni azt, hogy a
bejelentés melyik részletező lapján szerepeltet adatot, melye(ke)t be is kell nyújtani.
Benyújtási határidő
A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 8
napon belül az állami adóhatósághoz be kell jelenteni a kifizetés tényét (Tao. tv. 22/C. § (3)
bekezdés b) pont, illetve 22/C. § (3d) bekezdés).
A bejelentést a pénzügyi teljesítést követően kell benyújtani.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a 8 napon belüli, jogvesztő bejelentés elmulasztása esetén
igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye!
Állami adóhatósági javítás
Az állami adóhatóság a bejelentés helyességét megvizsgálja, (Art. 5./A.§ (3) bekezdés g)
pontja) és amennyiben a bejelentés az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, 8
napon belül megfelelő határidő tűzésével az adózót hiánypótlásra szólítja fel. A bejelentést
elektronikusan benyújtó adózónak lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a
bejelentést újból benyújtsa, a kiértesítést követő 8 napon belül. Ebben az esetben a főlap (B)
blokkjába be kell írnia az eredeti (javítani kívánt) bejelentés 10 jegyű vonalkódját, mely a
javításra való felhívást tartalmazó kiértesítő levélben található meg.
A bejelentést nem elektronikus úton benyújtó adózók a kiértesítés átvételét követő 8 napon
belül adhatják be a javított bejelentést. A „Hibásnak minősített bejelentés vonalkódja”
rovatban nem szerepeltethetnek adatot.
Az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 47/2013. (XI. 7) NGM rendelet 25
§. (2) bekezdés 5.) pontja alapján az adózónak lehetősége van a papír alapon benyújtott,
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vagy a papír alapon is benyújtható, de elektronikusan beküldött bevallásának a NAV
Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer útján telefonon történő javítására is. A javításnak
ez a módja akkor lehetséges, ha az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer
használatához szükséges ügyfél azonosító számmal. A NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző
Rendszer a 40/20-21-22-es telefonszámon munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint
péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható.
Amennyiben nem rendelkezik ügyfél azonosító számmal, úgy azt a „Kérelem az egyes
adóügyek telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfél azonosító szám igényléséhez és
cseréjéhez” megnevezésű TEL jelű nyomtatvány benyújtásával igényelheti az adóhatóságtól.
Aláírás, ellenjegyzés
Lehetőség van arra, hogy a bejelentést az adózó helyett képviselője, meghatalmazottja írja alá.
Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a bejelentést
aláírhatja a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy, valamint
meghatalmazottként: a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott,
jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles
adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy
adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja.
Abban az esetben, ha a bejelentést az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó
bejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a borítólapon a
megfelelő kódkockában „X” jellel kell jelölni. Az állandó meghatalmazottak személyi köre
megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az állami
adóhatósághoz bejelentett, de a jelen bejelentés aláírására nem jogosult állandó
meghatalmazott által aláírt bejelentés – meghatalmazás csatolása nélkül – érvénytelen, csak az
állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentett, a vonatkozó
bejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás
bejelentéshez történő csatolásától eltekinteni!
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazott és a
meghatalmazó mindazon adatait, amelyekből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye
egyértelműen megállapítható, illetve a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is.
Az állami adóhatóságnál rendszeresített állandó meghatalmazás nyomtatvány, valamint az
eseti meghatalmazásra ajánlott nyomtatvány minták letölthetőek a NAV Internetes
honlapjáról (http://www.nav.gov.hu/ Letöltések/ Adatlapok, igazolások, meghatalmazás
minták).
Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben
gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére
pénzügyi képviselőt bízhat meg. A pénzügyi képviselő megbízása esetén a bejelentés
aláírására csak a pénzügyi képviselő jogosult. A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi
vállalkozás bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.
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Amennyiben a bejelentést az állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja alá,
úgy ezt a tényt a főlap (D) blokkjának megfelelő kockájában „X” jellel kérjük jelölni.
Amennyiben a bejelentés kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek,
úgy ezekre is figyelemmel kell lenni.
Részletes tájékoztató
A bejelentés főlapjának kitöltési útmutatója
(SPORTBEJ)
A főlap (A) blokkjának kitöltése
A főlap (A) blokkjának kitöltése az illetékes alsó fokú adóztatási szerv (adóigazgatóság)
feladata.
A főlap (B) blokkjának kitöltése
A főlap (B) blokkja tartalmazza a bejelentés készítésére kötelezett adózó érvényes
adószámát és egyéb azonosító adatait, amelyeket az adóév (üzleti év) mérlegforduló napján
érvényes adószám és az egyéb azonosító adatok feltüntetésével kérünk kitölteni.
Ebben a blokkban van lehetőség annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát megadni,
aki a bejelentést összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható. Ha a bejelentést
külső cég vagy erre jogosult egyéb személy készítette és a bejelentés javításába bevonható,
úgy az ő adatait kérjük szerepeltetni. A bejelentést ebben az esetben is az adózónak (vagy
meghatalmazottjának) kell aláírnia.
A főlap (C) blokkjának kitöltése
Bejelentés éve
A bejelentés benyújtásának éve.
Kitöltött lapok száma
A kitöltött lapokkal és azok jelölésével kapcsolatos tájékoztató, az „Általános tudnivalók”
fejezet alatt található.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a részletező lapok üresen nem küldhetőek be.
A főlap (D) blokkjának kitöltése
A főlap (D) blokkját az „Általános tudnivalók” fejezet „Aláírás, ellenjegyzés” cím alatt
részletezett szabályoknak megfelelően töltse ki. A bejelentés aláírás nélkül érvénytelen.
Előfinanszírozás útján történő támogatás és kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a
SPORTBEJ-01 lapot, utófinanszírozás útján történő támogatás és kiegészítő sportfejlesztési
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támogatás esetén a SPORTBEJ-02 lapot kérjük kitölteni. A bejelentés garnitúrának nem kell
mindegyik lapját benyújtani, de lehetőség van az összes lap egyidejű benyújtására is.

Bejelentési kötelezettség előfinanszírozás útján történő támogatás és kiegészítő
sportfejlesztési támogatás esetén
(SPORTBEJ-01-01)

Előfinanszírozás útján történő támogatás esetén a SPORTBEJ-01-01 lapot, előfinanszírozás
útján történő kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a SPORTBEJ-01-02 lapot kérjük
kitölteni.
(A) Támogatási igazolás adatai
01. sor: ide kell beírni a sportfejlesztési program jóváhagyásáról döntő szervezet nevét.
02. sor: ebben a sorban kell szerepeltetni a támogatási igazolásban szereplő összeget
forintban.
03. sor: ide kérjük beírni a támogatási igazolás keltét.
04. sor: itt kell feltüntetni a támogatási igazolás azonosítóját.
(B) Támogatás
Itt kell szerepeltetni, hogy a támogatási igazolásban szereplő összeget mikor, milyen
jogcímen és milyen bankszámlaszámra utalták.
Igazolásban meghatározott jogcím: a támogatási igazolásban meghatározott jogcím. Kérjük
a jogcímet a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban felsoroltak szerint a
legördülő listából választva jelölje:
Látvány-csapatsport támogatása keretében a következő jogcímekre nyújtható támogatás
22/C. § (1) Látvány-csapatsport támogatása (továbbiakban: támogatás) keretében az
adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást:
a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére
aa) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
ab) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos
sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint
díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként
személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható -,
ac) az ad) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
ad) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
ae) képzéssel összefüggő feladatokra;
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af) az amatőr sportszervezetek versenyeztetéssel összefüggő költségeinek támogatására;
b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr
sportszervezet - ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a
szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is - részére
ba) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
bb) a versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
bc) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos
sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint
díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként
személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható -,
bd) a be) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
be) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
bf) képzéssel összefüggő feladatokra;
c) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos
sportszervezet részére
ca) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
cb) a cc) alpontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
cc) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
cd) képzéssel összefüggő feladatokra - azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános
csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 8.
szakaszával összhangban, általános vagy szakképzési támogatásként nyújtható -,
ce) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély
összegű (de minimis) támogatásként nyújtható -;
d) a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére
da) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
db) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos
sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint
díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként
személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható -,
dc) a dd) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
dd) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
de) képzéssel összefüggő feladatokra,
df) versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására;
e) a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott
állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a
támogatást folyósító sportköztestület részére
ea) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos
sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint
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díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként
személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható -,
eb) képzéssel összefüggő feladatokra.
Támogatásra utalt összeg (100%)-a: az adókedvezményre jogosító támogatásra átutalt
összeg forintban, amely a támogatott szervezetnek utalt összeget és a központi költségvetési
támogatásra átutalt összeget összevontan tartalmazza.
Támogatásra utalt összeg (99%)-a: a támogatott szervezetnek átutalt összeg.
Támogatásra utalt összeg (1%)-a: az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a pénzügyi teljesítés dátuma 2013. december 31.
vagy korábbi. Amennyiben a pénzügyi teljesítés dátuma 2014. január 1. vagy későbbi, ez a
mező nem tölthető ki.
A támogató – a bejelentés jogszabályban előírt teljesítésén túl – abban az esetben jogosult a
támogatás teljes összege után a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének
igénybevételére, amennyiben – a támogatott szervezet részére történő támogatás átutalásával
egyidejűleg –befizeti a támogatási időszakonként számított teljes összeg 1%-át is.
Támogatásra utalt összeg (1%)-ának az 1/3-a: A támogató az ellenőrzési feladatok
ellátásával összefüggő költség 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium által közétett fizetési számlára a támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a pénzügyi teljesítés dátuma 2014. január 1. vagy
későbbi, amennyiben 2013. december 31. vagy korábbi, ez a mező nem tölthető ki.
Támogatásra utalt összeg (1%)-ának a 2/3-a: A támogató az ellenőrzési feladatok
ellátásával összefüggő költség 2/3 részét a szakszövetség által közétett fizetési számlára a
támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a
pénzügyi teljesítés dátuma 2014. január 1. vagy későbbi, amennyiben 2013. december 31.
vagy korábbi, ez a mező nem tölthető ki.
Pénzügyi teljesítés dátuma: a támogatás pénzügyi teljesítés dátuma.
Támogatott szervezet neve: a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás
alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet.
Támogatott szervezet adószáma: a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási
igazolás alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet adószáma.
Önálló fizetési számlaszám: a támogatásra igénybevételére jogosult szervezet önálló fizetési
számla száma, melyre az adókedvezményre jogosító támogatás 99%-a lett átutalva.

(SPORTBEJ-01-02)
Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10 vagy 19%-os adókulccsal
számított értékének legalább 75 %-át köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a
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támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének
befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. A
sportköztestület részére nyújtott támogatás esetén az adózó a kiegészítő sportfejlesztési
támogatást e sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében
megfizetni.
Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a
10%-os társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív
adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7%-át a
támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.
(A) Támogatási igazolás adatai
01. sor: ide kell beírni a sportfejlesztési program jóváhagyásáról döntő szervezet nevét.
02. sor: ebben a sorban kell szerepeltetni az alaptámogatás támogatási igazolásában szereplő
összeget forintban.
03. sor: ide kérjük beírni az alaptámogatásra vonatkozó támogatási igazolás keltét.
04. sor: itt kell feltüntetni a támogatási igazolás azonosítóját.
(B) Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
Szerződés típusa:
A kódkockában kérjük jelölni, hogy mely szerződés típus keretében fizették be a kiegészítő
sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének:
1. szponzori szerződés
2. támogatási szerződés
Kiegészítő sportfejlesztési támogatásra utalt összeg és a kiszámításához figyelembe vett
társasági adókulcs:
a) oszlop
A támogatásra átutalt összeg forintban.
b) oszlop
A kódkockában kérjük jelölni, hogy melyik társasági adókulccsal lett kiszámítva a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás:
1. 10%,
2. 19%,
3. ha 10%-os adókulccsal lett megállapítva a várható adó, de a pozitív adóalap meghaladja az
500 M Ft-ot.
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Pénzügyi teljesítés dátuma: a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítés
dátuma.
A kódkockában kérjük jelölni, hogy mely szervezet által nyitott elkülönített fizetési számlára
történt az utalás:
1. Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42),
2. Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42),
3. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42),
5. Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43),
6. Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41),
7. Magyar Olimpiai Bizottság (adószám: 1910272-1-42).
Önálló fizetési számla száma: a sportköztestület önálló fizetési számlája.
Bejelentési kötelezettség utófinanszírozás útján történő támogatás és kiegészítő
sportfejlesztési támogatás esetén
(SPORTBEJ-02-01)

Utófinanszírozás útján történő támogatás esetén a SPORTBEJ-02-01lapot, utófinanszírozás
útján történő kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a SPORTBEJ-02-02 lapot kérjük
kitölteni.
(A)

Támogatási igazolás adatai

01. sor: ide kell beírni a sportfejlesztési program jóváhagyásáról döntő szervezet nevét.
02. sor: ebben a sorban kell szerepeltetni a támogatási igazolásban szereplő összeget
forintban.
03. sor: ide kérjük beírni a támogatási igazolás keltét.
04. sor: itt kell feltüntetni a támogatási igazolás azonosítóját.
(B) Támogatás
Itt kell szerepeltetni, hogy a támogatási igazolásban szereplő összeget mikor, milyen
jogcímen és milyen elkülönített fizetési számla számra lett utalva.
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Igazolásban meghatározott jogcím: a támogatási igazolásban meghatározott jogcím. Kérjük
a jogcímet a legördülő listából választva jelölje (lásd a 01-01 lap 05. soránál jelölteket).
Támogatásra utalt összeg (100%): az adókedvezményre jogosító támogatásra átutalt összeg
forintban, amely a támogatott szervezetnek utalt összeget és a központi költségvetési
támogatásra átutalt összeget összevontan tartalmazza.
Támogatásra utalt összeg (99%): a támogatott szervezetnek átutalt összeg.
Támogatásra utalt összeg (1%)-a: az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a pénzügyi teljesítés dátuma 2013. december 31.
vagy korábbi. Amennyiben a pénzügyi teljesítés dátuma 2014. január 1. vagy későbbi, ez a
mező nem tölthető ki.
A támogató – a bejelentés jogszabályban előírt teljesítésén túl – abban az esetben jogosult a
támogatás teljes összege után a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének
igénybevételére, amennyiben – a támogatott szervezet részére történő támogatás átutalásával
egyidejűleg –befizeti a támogatási időszakonként számított teljes összeg 1%-át is.
Támogatásra utalt összeg (1%)-ának az 1/3-a: A támogató az ellenőrzési feladatok
ellátásával összefüggő költség 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium által közétett fizetési számlára a támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a pénzügyi teljesítés dátuma 2014. január 1. vagy
későbbi, amennyiben 2013. december 31. vagy korábbi, ez a mező nem tölthető ki.
Támogatásra utalt összeg (1%)-ának a 2/3-a: A támogató az ellenőrzési feladatok
ellátásával összefüggő költség 2/3 részét a szakszövetség által közétett fizetési számlára a
támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a
pénzügyi teljesítés dátuma 2014. január 1. vagy későbbi, amennyiben 2013. december 31.
vagy korábbi, ez a mező nem tölthető ki.
Pénzügyi teljesítés dátuma: a támogatás pénzügyi teljesítésének dátuma.
Támogatott szervezet neve: a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás
alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet.
Támogatott szervezet adószáma: a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási
igazolás alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet adószáma.
A kódkockában kérjük jelölni, hogy mely szervezet által (neve, adószáma) nyitott elkülönített
fizetési számlára történt az utalás:
1. Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42),
2. Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42),
3. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42),
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5. Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43),
6. Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41),
7. Nemzeti Sport Intézet (adószám: 15776107-1-42).
Elkülönített fizetési számlaszám: a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
által megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számla, melyre az
adókedvezményre jogosító támogatás 99%-a lett átutalva.

(SPORTBEJ-02-02)

Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10 vagy 19%-os adókulccsal
számított értékének legalább 75%-át köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a
támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének
befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. A
sportköztestület részére nyújtott támogatás esetén az adózó a kiegészítő sportfejlesztési
támogatást e sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében
megfizetni.
Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a
10%-os társasági adókulcs szerint határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív
adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7%-át a
támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.

(A) Támogatási igazolás adatai
01. sor: ide kell beírni a sportfejlesztési program jóváhagyásáról döntő szervezet nevét.
02. sor: ebben a sorban kell szerepeltetni az alaptámogatás támogatási igazolásában szereplő
összeget forintban.
03. sor: ide kérjük beírni az alaptámogatásra vonatkozó támogatási igazolás keltét.
04. sor: itt kell feltüntetni a támogatási igazolás azonosítóját.

(B) Kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén
Szerződés típusa:

11

A kódkockában kérjük jelölni, hogy mely szerződés típus keretében fizették be a kiegészítő
sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének:
1. szponzori szerződés
2. támogatási szerződés
Kiegészítő sportfejlesztési támogatásra utalt összeg és a kiszámításához figyelembe vett
társasági adókulcs:
a) oszlop
A támogatásra átutalt összeg forintban.
b) oszlop
A kódkockában kérjük jelölni, hogy melyik társasági adókulccsal lett kiszámítva a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás:
1. 10%,
2. 19%,
3. ha 10%-os adókulccsal lett megállapítva a várható adó, de a pozitív adóalap meghaladja az
500 M Ft-ot.
Pénzügyi teljesítés dátuma: a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítés
dátuma.
A kódkockában kérjük jelölni, hogy mely látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége, illetve köztestület (neve, adószáma) által nyitott elkülönített fizetési számlára
történt az utalás:
1. Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42),
2. Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42),
3. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42),
5. Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43),
6. Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41),
7. Magyar Olimpiai Bizottság (adószám: 1910272-1-42).
Önálló fizetési számla száma: a sportköztestület önálló fizetési számlája.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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