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Alábbi hírlevelünkben értesítjük ügyfeleinket az Országgyűlés 
elé beterjesztett, a társaságiadó-törvény módosítását célzó 
jogszabálytervezetről, amely szerint adókedvezményt kaphatnának 
a budapesti olimpiai pályázat előkészítését támogató társaságok.   

Az új adóösztönző rendszer lehetőséget 
teremtene arra, hogy a gazdasági társaságok 
üzleti eredményükből támogatást nyújthassanak 
a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar 
Olimpiai Bizottság által alapított zártkörűen 
működő nonprofit részvénytársaság (továbbiakban: 
„szervezet”) részére a XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. 
Paralimpiai Játékok budapesti rendezése érdekében 
benyújtandó pályázat költségeinek fedezésére.

A törvényjavaslat szerint az adózó támogatást 
nyújthat a fent említett szervezet részére, melyért 
cserébe a látvány-csapatsport támogatáshoz 
hasonlóan adókedvezmény illeti meg, amennyiben 
rendelkezik a szervezet által kiállított támogatási 
igazolással, és teljesíti a meghatározott feltételeket. 
Az adókedvezményt legkésőbb a támogatás 
naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló 
adóév adójából lehet érvényesíteni, a fizetendő 
adó 70 százalékáig. Megjegyezzük, hogy a 
szervezet támogatója a támogatás juttatásáért 
ellenszolgáltatásra nem lesz jogosult, csak az említett 
feltételekhez kötött adókedvezmény illeti meg.

A támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re 
vonatkozón együttesen számított értéke nem 
haladhatja meg a 19 milliárd forintot. A 2017. 
december 31-ig fel nem használt támogatást a 
szervezetnek meghatározott időn belül vissza 
kell utalnia a költségvetés számára. A fentieknek 
értelmében csak a megnevezett két naptári évben 
lehet ilyen támogatást nyújtani, mivel 2018. január 
1-jével hatályát veszti ez a támogatási forma.

A támogatott összeg 25 százaléka a törvényjavaslat 
szerint elismert költség társasági adó szempontjából, 
melynek hatására a maximális adóelőny a támogatás 
összegének 4,75 százaléka lehet. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tervezett 
támogatási forma nem a társasági adó felajánlási 
rendszer keretében történik, hanem a korábban 
bevezetett támogatási szabályokra épül, ezért az erre 
vonatkozó számviteli előírások alkalmazandóak. 

A törvényjavaslattal kapcsolatos fejleményekről, 
annak elfogadásáról a későbbiekben értesítjük 
ügyfeleinket.
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