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 Közhasznú tevékenység, felsőoktatás támogatása esetén 
ADÓALAP-KEDVEZMÉNY(adózás előtti eredmény 
csökkentése)

 Filmalkotás, előadó-művészet, látványcsapatsport 
támogatása esetén 

ADÓKEDVEZMÉNY

vagy

ADÓJÓVÁÍRÁS / rendelkezés az adóról (új szabály - 2015)

Figyelem! Az adókedvezmény és az adójóváírás kedvezménye 
vagylagos, együttesen nem vehető igénybe



Az adózás előtti eredményt csökkenti az adóévben visszafizetési
kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül
átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott
szolgáltatás bekerülési értékének:

a) 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40
százaléka – közhasznú szervezet támogatása,

b) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatása,

c) 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási
megállapodás alapján történő támogatása (új szabály - 2015)

esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény

összege. (Tao tv. 7. § (1) bekezdés z) pont)



ÚJ KEDVEZMÉNY

Felsőoktatási támogatási megállapodás fogalma: A nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény szerinti alapítóval vagy
fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására,
működésének biztosítására kötött, legalább 5 évre szóló
megállapodás.

A megállapodás alapján az adózónak az 5 év mindegyikében
támogatást kell nyújtania. A támogatás formája: pénz,
bármely más eszköz, szolgáltatás.

Köthető bármely állami, vagy nem állami egyetemmel,
főiskolával, amely lehet közhasznú vagy nem közhasznú
jogállású.



Az így nyújtott támogatás elismert ráfordítás, de a csökkentés
feltétele, hogy az adózó rendelkezzen a kedvezményezett által
kiállított igazolással. (Tao. tv. 3. sz. mell. B/17. és B/23. pont)

A kedvezmény halmozása – pl. közhasznú felsőoktatási
intézmény esetén [(50+20%), illetve (50+40%)] – a Tao. tv. 1. §
(3) bekezdése szerinti alapelv értelmében kizárt.

A 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. melléklete tételesen tartalmazza Magyarország

államilag elismert felsőoktatási intézményeinek felsorolását.



Példa

„A” cég egy alapítvány által létesített „F” közhasznú felsőoktatási
intézménynek 2015-ben támogatásként átutalt 100 egység
pénzbeli támogatás után jogosult az adózás előtti eredményét
csökkenteni:

40 egységgel, ha „A” és „F” (legalább 4 évet érintő) tartós
adományozási szerződést kötött egymással, vagy

50 egységgel, ha „A” és „F” (legalább 5 évet érintő) felsőoktatási
támogatási megállapodást kötött egymással

és „A” cég 2015. adóévi adózás előtti eredménye legalább 40,
vagy 50 egység.



Kedvezményezett cél:

a) filmalkotás 22. § (2) bekezdésében meghatározott
támogatása;

b) előadó-művészeti szervezet 22. § (4) bekezdésében
meghatározott támogatása;

c) látvány-csapatsport 22/C. § (1) bekezdésében
meghatározott támogatása.

A felajánlás történhet az egyes kedvezményezett célok között, 
ezen belül látvány-csapatsport esetén a támogatási 

jogcímek (szakszövetség, amatőr sportszervezet, hivatásos sportszervezet, 
közhasznú alapítvány, MOB; ezeken belüli részletezéssel / pl. utánpótlás-

nevelési feladatokra). között megosztva is.



A kedvezményezett célokra a felajánlást rendelkező nyilatkozat

formájában kell megtenni az

- adóelőleg (1. ütem),

- adóelőleg-kiegészítés (2. ütem), illetve

- adó (3. ütem)

tekintetében.

A felajánlást – a feltételek fennállása esetén – az adóhatóság
teljesíti a kedvezményezettek részére. Ha az adózó él e
lehetőséggel, úgy az átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti
meg.



Adóelőlegre vonatkozó nyilatkozat (1. ütem)

Határidő: esedékes adóelőleg fizetési kötelezettséget megelőző
hónap utolsó napja (havi, negyedéves előleg fiz.), ettől eltérően!
2015. I. félévében az esedékesség napjáig.

15RENDNY jelű nyomtatványon (Figyelem! FORINTBAN)

Max. a bevallott adóelőleg 50 százalékáig

Adóévenként max. öt alkalommal módosítható a soron
következő adóelőlegre

Adóelőleg-kiegészítésre (2. ütem), illetve adóra (3. ütem)
vonatkozó nyilatkozat

A felajánlás kiegészíthető a fizetendő adó 80 százalékáig

1501 számú bevallásban, illetve 1529 számú bevallásban



1329. bevallásban:

6 x 100 = 600 adóelőleg

1429. bevallásban:

6 x 200 = 1.200 adóelőleg

Felajánlható összeg maximuma

(6 x 50) + (6 x 100) = 900



Az átutalás feltétele:
 a kedvezményezett szervezet által a kedvezményezett

célhoz kapcsolódóan kiállított igazolás esedékességig
történő rendelkezésre bocsátása

 a nyilatkozat megtétele időpontjában ne legyen 100 ezer
forintot meghaladó összegű adótartozása

 Az adózónak az adóelőleg-fizetési, az adóelőleg-kiegészítés
megfizetési és az adófizetési kötelezettségét teljesítenie
kell, ez alól a rendelkezés esetén sem mentesül.



Az átutalás teljesítése:

Sportcélú felajánlás esetén a kiegészítő sportfejlesztési

támogatás összegéből

 12,5% a jogosultnak;

 86,625 % a kedvezményezettnek (100–12,5) = 87,5, és 87,5 x

99%

 87,5 x 1% = 0,875 % 1/3-ad részét az EMMI, 2/3-ad részét a
szakszövetség részére

Filmalkotás, előadó-művészeti szervezet támogatására tett
felajánlás esetén a felajánlott összeg egészét (100%-át) a
kedvezményezettnek;



Az adóhatóság átutalásához szükséges igazolás kiállítója:

– filmalkotás támogatása esetén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

[NMHH],

– előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága [NKAI],

– látvány-csapatsport támogatása esetén

= ha a támogatás kedvezményezettje az országos sportági szakszövetség,
vagy a MOB, akkor a sportpolitikáért felelős miniszter,

= ha a támogatás kedvezményezettje amatőr sportszervezet (ideértve a
sportiskolát is), vagy hivatásos sportszervezet, vagy közhasznú alapítvány,
akkor az országos sportági szakszövetség.

Ha az adózó a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. [MNF Zrt.]
külön számlája javára tesz felajánlást, úgy igazolás kiállítására nem kerül
sor.



A jóváírás alapja: a felajánlott és átutalt összeg

Esedékessége: a társasági adóbevallás esedékességét követő
második naptári hónap első napja – első ízben 2016. július 1.

Módja: átvezetés az adózó adófolyószámlájára társasági
adónemre (csökkentő tételként).

A jóváírás összege

a) az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére juttatott
felajánlás összegének 7,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó
80%-ának 7,5%-a, valamint

b) a fizetendő adó terhére juttatott felajánlás összegének 2,5%-a,
de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 2,5%-a.

.



időszak
előleg 

összege
felajánlás
összege

jöváírás
összege

2015.01. hó 100 000 50 000 3 750

2015.02. hó 100 000 50 000 3 750

2015.03. hó 100 000 50 000 3 750

2015.04. hó 100 000 50 000 3 750

2015.05. hó 100 000 50 000 3 750

2015.06. hó 100 000 50 000 3 750

2015.07. hó 200 000 100 000 7 500

2015.08. hó 200 000 100 000 7 500

2015.09. hó 200 000 100 000 7 500

2015.10. hó 200 000 100 000 7 500

2015.11. hó 200 000 100 000 7 500

2015.12. hó 200 000 100 000 7 500

feltöltés 2 000 000 700 000 52 500

összesen 0,8 1 600 000 120 000

éves adó 2 000 000 1 600 000 40 000

Összes felajánlás legyen: 
1.600 

Jóváírás összege: 160, ebből

felajánlás 1. üteme: 7.5 %

felajánlás 2. üteme: 7,5 %

felajánlás 3. üteme: 2,5 %



Az adózót megillető jóváírásra tekintettel a számviteli törvény 
alapján elszámolt egyéb bevétel az adózás előtti eredményt 
csökkenti.
(Tao tv. 24/B. § (3) bekezdés)



80%-os korlátot meghaladó mértékű átutalás esetén [túlutalás]:
a 80 százalékot meghaladó részt a rendelkező nyilatkozat(ok)
megtétele adóévét követő adóév(ek)re felajánlott összegnek
kell tekinteni.

A túlutalásnak megfelelő összeg erejéig az adózó nem
rendelkezhet, vagyis arról rendelkező nyilatkozatot
„ismételten” nem tehet, de azt – túlfizetés címén – nem is
igényelheti vissza, illetve nem vezettetheti át más adónemre
sem. Az adóhatóság a túlutalás összegét megfizetett
adóelőlegként – a soron következő adóelőlegek összegében –
veszi figyelembe



1. Példa (2015. évi fizetendő adó legyen 2.000)

Felajánlás 1. üteme 1.200

Felajánlás 2. üteme 400

Felajánlás 3. üteme 200

Felajánlott összesen: 1.600 (és át is utalt)

Fizetendő adó: 2.000x 80% = 1.600 = átutalt 1.600, ezért túlutalás: 0

2. Példa (2015. évi fizetendő adó legyen 1.200)

Felajánlás 1. üteme 1.500

Felajánlás 2. üteme 0

Felajánlás 3. üteme 0

Felajánlott összesen: 1.500 (és át is utalt)

Fizetendő adó: 1.500 x 80% = 1.200, ezért túlutalás: 300



Ugyanazon adóév tekintetében a 22. § (1) bekezdésében és a
22/C. § (2) bekezdésében meghatározott adókedvezmény
együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti felajánlással
és a 24/B. § szerinti jóváírással.

Az adózót tehát döntési lehetőség illeti meg a tekintetben, hogy
a filmalkotás, az előadó-művészeti szervezet és a látvány-
csapatsport támogatása esetén egy ugyanazon – első ízben a
2015. – adóévre vonatkozóan

= az új szabályok szerinti adófelajánlással él, vagy

= a régi (ma is hatályos) szabályok szerinti adókedvezményt
veszi igénybe, függetlenül attól, hogy a korábbi év(ek)ben
szerzett jog alapján jogosult adókedvezményre (a 4/7 adóéves
kifutási időre figyelemmel), vagy 2015-től szerez arra
jogosultságot.



Változások a transzferár 

szabályozásban

2015



2015. január 1-től jelentősen bővül a transzferár szabályozás alá 
tartozó társaságok köre az ügyvezetés egyezőségére tekintettel.

Bejelentési kötelezettség határideje:

Azoknak, akik a jogszabály-módosítások miatt kerültek be a 
kapcsolt vállalkozások körébe, 2015. január 15-ig kell  ezt  a 
tényt bejelenteniük az adóhatóságnál.

Későbbiekben jön létre ilyen tranzakció, akkor 15 napon belül.



Kapcsolt vállalkozási viszony 

az adózó és más személy között 

akkor is fennáll a 2015. évtől,

ha köztük 

az ügyvezetés egyezőségére tekintettel 

az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő 
befolyásgyakorlás valósul meg.

Két vagy több cég esetében a személyében azonos ügyvezetés 
tehát megalapozza a kapcsolt vállalkozási viszonyt (függetlenül 

pl. a szavazati jog mértékétől).



Interkvartilis tartomány kötelező  alkalmazása három feltétel 
együttes teljesülése esetén:

A szokásos piaci ár meghatározásának módszere: A TAO törvény 
18. § (2) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott módszerek 
valamelyike (viszonteladási árak, a költség és jövedelem, az ügyleti 
nettó nyereségen alapuló, a nyereségmegosztásos vagy egyéb 
módszerek)
Az adatok forrása: az összehasonlítható termékre, vagy 
vállalkozásra, szolgáltatásra vonatkozó nyilvános, vagy az 
adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban tárolt, vagy egyéb 
forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető, vagy az adóhatóság 
által ellenőrizhető adat
az összehasonlító elemzés legalább 10 vállalat legalább három 
pénzügyi éve adatait veszi figyelembe vagy az összehasonlító 
minta terjedelme meghaladja a 15 százalékpontot.



Az új szabály a statisztikai módszerek kötelező alkalmazását írja 
elő az adatbázis szűrések esetleges torzító hatásainak 
csökkentése érdekében, hogy ezáltal megbízható szokásos piaci 
ártartomány kerüljön megállapításra. Alkalmazása megítéléséhez 
a szabályozás példálózó jellegű felsorolást ad. 

Interkvartilis tartomány jelentése: egy statisztikai mutatószám, 
ami egy tartományt négy egyenlő részre oszt: 0% a minimum, 
25% az alsó kvartilis, 75% a felső kvartilis, 100% a maximum (a 
mediánt nevezzük az 50%-nak), ebből az interkvartilis tartomány 
a 25-75% közötti értékeket jelenti.   

Első alkalommal a 2015. évben kezdődő adóévi 
adókötelezettség megállapítása során kell alkalmazni.



A rendelet megerősíti, hogy adózó - választása szerint - az
összehasonlíthatóság fokozása érdekében további kiigazításokat
alkalmazhat.

Ennek feltétele: az elvégzett kiigazítást megfelelően
dokumentálása, beleértve annak indoklását is, hogy az adott

kiigazítás milyen módon szolgálja az összehasonlíthatóság
fokozását.



Vidáné Papp Csilla
kamarai tag könyvvizsgáló, adószakértő

vida.csilla@edutax.hu
30-639-3056

www.edutax.hu

http://www.edutax.hu/

