Tájékoztató az Alapítvány részére nyújtható támogatásokról
Az adomány fogalma: az Alapítvány közhasznú tevékenységének támogatására
az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott
eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke (lásd: a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény - a továbbiakban: Tao.
– 4. § 1/a. pontja).
A 2012. január 1. napján hatályba lépett új törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény – a továbbiakban: Etv.) a támogatás fogalmát használja.
Támogatás (vagyis adomány) nyújtása külön szerződéssel történik.
Támogatás lehet:
• pénzbeli vagy
• nem pénzbeli támogatás Pénzbeli támogatás:
Amennyiben a Tao. hatálya alá tartozó (jogi vagy egyéb személy) nyújt támogatást, az
adózás előtti eredményét csökkenti az Alapítvány Alapító Okirata szerinti közhasznú
tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás,
juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott
szolgáltatás bekerülési értékének
1. 20 százaléka, illetve
2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. (lásd: Tao. 7. § (1) z.) pont)
Az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik az Alapítvány által
az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az
adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját (lásd: Tao.
7.§ (7) bekezdés).
A támogató csak akkor nem köteles megnövelni az adózás előtti eredményét, amennyiben
rendelkezik az Alapítvány nyilatkozatával, mely szerint az Alapítvány a támogatás
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megtörténtének adóévében nem lenne veszteséges a támogatás figyelembe vétele,
beszámítása nélkül, vagyis az adott adóévben eredménye a támogatásként elszámolt bevétel
nélkül nem lesz negatív. Ha a támogatás több adóévben lesz elszámolva – vagyis a támogatás

összege egy vagy több adóévre elhatárolásra kerül – akkor is arról kell nyilatkozni, hogy a
támogatás évének eredménye miként alakul, azaz nem lesz negatív (lásd: Tao. 3. sz. melléklet
A) fejezet 13. pont).
Nem pénzbeli támogatás:
Nem pénzbeli támogatás a vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi
alkotás, illetve vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen,
teljesen vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás
biztosítása.
Tartós támogatás:
Tartós támogatás a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján
nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget,
hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább
három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú
szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére,
tevékenységére (lásd: Etv. 2. § értelmező rendelkezések).
A támogatásoknak jellegüknél fogva kapcsolódniuk kell az Alapítvány céljához, illetve
közhasznú tevékenységéhez (lásd: az Alapítvány Alapító Okiratának 3. pontja).
Az Alapítvány a közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket először abban az
adóévben alkalmazhatja, amely évben ilyen szervezetként besorolást nyert. Az adózó nem
alkalmazhatja a közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket - kivéve a törlés napjáig az
igazolás kiadását - abban az adóévben, amelyben a közhasznúsági nyilvántartásból törölték. A
közhasznú besorolás adóéven belüli változása esetén - kivéve az átsorolás napjáig az igazolás
kiadását - az adóév utolsó napján érvényes besorolásnak megfelelő rendelkezéseket kell az
adóév egészére alkalmazni (lásd: Tao. 5. § (7) bekezdés).

