Az adományozó társaságokat (cégeket) érintő legfontosabb jogszabályi
rendelkezések összefoglalása
JELEN DOKUMENTUM KÜLÖNBÖZŐ SZERVEZETEK ÁLTAL
CIVILSZERVEZETEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ADOMÁNYOK ESETÉN AZ
ADOMÁNYOZÓ SZERVEZETEKET ÉRINTŐ LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYI
RENDELKEZÉSEKET FOGLALJA ÖSSZE. FELHÍVJUK AZONBAN A
FIGYELMET, HOGY EGY KONKRÉT KÉRDÉS ELBÍRÁLÁSÁHOZ, A
KÉRDÉSTŐL FÜGGŐEN, SZÜKSÉG LEHET A JELEN DOKUMENTUMBAN
HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK RÉSZLETES RENDELKEZÉSEINEK A
VIZSGÁLATÁRA.
(összeállítva a 2010. január 1-től hatályos jogszabályszövegek alapján)
1. Az adományok típusai
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban "Ksztv")
rendelkezései szerint a közhasznú szervezet támogatóját, ha az a társasági adó alanya, a
közhasznú szervezet létesítő okiratában rögzített céljaira adott támogatás után társasági adó
kötelezettséget érintő kedvezmény, tartós adományozás esetén pedig, a támogatás második
évétől külön kedvezmény illeti meg.
Ezzel a rendelkezéssel összhangban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (továbbiakban "Taotv") rendelkezései szerint az adózás előtti eredményt
csökkenti az adomány. A Taotv definíciója szerint az adomány
• a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére
• a közhasznú tevékenység, illetve a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó
közfeladat támogatására,
• az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott
1. támogatás,
2. juttatás,
3. térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
4. térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke,
Tartós adományozás a Ksztv szerint a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött
szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás. A tartós adományozás tárgyában kötött
szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást
• a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben
• évente legalább egy alkalommal
• azonos vagy növekvő összegben
• ellenszolgáltatás nélkül adja.
Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása
keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.
Tartós adományozásra is érvényesek az adományozás tekintetében fent felsorolt általános
feltételek.
Közcélú adománygyűjtés
A Ksztv tartalmaz néhány rövid rendelkezést a közcélú adománygyűjtés szabályairól. Ennek

megfelelően a közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat
az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az
emberi méltóság sérelmével.
A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú
szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Ezt a rendelkezést fontos figyelembe
venni az esetleges visszaélések elkerülése végett.
2. Az adományozók
A társasági adó alanyait a Taotv. sorolja fel. A Taotv kivonatát megtalálja honlapunkon. A
társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az
adományhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésére is. A Taotv. személyi hatálya alá
nemcsak belföldi szervezetek tartoznak, hanem külföldi személyek is, amennyiben az
üzletvezetés helye belföldön van, így adományozás esetén a társasági adókötelezettségük
tekintetében ők is jogosultak a kedvezményre.
3. Az adományozás vonatkozásában elszámolható kedvezmények és az ezzel kapcsolatos
feltételek és korlátozások
Általános szabály, hogy a fizetendő adó csökkenését eredményező adókedvezmény annyiban
alkalmazható csak, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet ténylegesen
megvalósítja azt a célt, amelyet a törvény támogatni kíván az adókedvezmény biztosításával.
Ha viszont a jogügylet tényleges tartalma alapján az állapítható meg, hogy annak kizárólagos
célja, hogy az egyik fél vagy a felek érvényesíthessék az adókedvezményt, nem pedig a
támogatott cél megvalósítása, úgy a jogügylet alapján elszámolt költség nem minősül a
vállalkozás érdekében felmerült költségnek, illetve az adókedvezmény sem érvényesíthető.
a., Közhasznú szervezet támogatása esetén adókedvezmény csak tartós adományozás
esetén vehető igénybe: az adomány 100%-a egyéb ráfordításként elszámolható és még az
adomány értékének 20%-a is csökkenti az adóalapot.
b., Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén adomány 100%-a egyéb
ráfordításként elszámolható, valamint az adomány értékének 50%-a is csökkenti az
adóalapot.

Igazolás
Az adományra vonatkozó igazolás egy olyan igazolás, amelyet az adományt kapó civil
szervezet állít ki, és amely tartalmazza:
• a kiállító
1. megnevezését
2. székhelyét
3. adószámát
4. a kiállító közhasznúsági fokozatát
• az adózó
1. megnevezését
2. székhelyét
3. adószámát

• az adomány összegét és
• a támogatott célt.
Az igazolást két példányban kell kiállítani: az eredeti példány az adományozóé, a
másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.
A közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet a rá vonatkozó szabályokat először abban az
adóévben alkalmazhatja, amely évben ilyen szervezetként besorolást nyert. Adományra
vonatkozó igazolást csak a bejegyzés jogerőre emelkedése napját követően adhat ki. Az az
adózó viszont, akit a közhasznúsági nyilvántartásból törölnek, már nem alkalmazhatja a
közhasznú szervezetre, kiemelkedően közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket a
törlés adóévében, kivéve, hogy a törlés napjáig jogosult az igazolás kiadására. A közhasznú
besorolás adóéven belüli változása esetén pedig, az adóév utolsó napján érvényes
besorolásnak megfelelő rendelkezéseket kell az adóév egészére alkalmazni, kivéve, hogy az
átsorolás napjáig az addigi jogállás szerinti igazolás kiadására jogosult.

Forrás:
• 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről
• 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

