
Adomány (társasági) adókedvezménye 

A civil szervezetek adományaival, a társasági adókedvezménnyel kapcsolatos kérdések  

Adomány (társasági) adókedvezménye 

 1. Hogyan kell az adományozó részéről értelmezni a kedvezményeket? 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) 

bekezdés z) pontja szerint: „Az adózás előtti eredményt csökkenti a közhasznú szervezetnek, a 

közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 

szerinti közhasznú tevékenység támogatására, a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti 

Kulturális Alapnak vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás 

keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés 

nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési 

értékének 

za) 20 százaléka - tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka - közhasznú szervezet, 

zb) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap, 

zc) 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő 

támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. 

2. Mi számít tartós adományozásnak? 

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. [2011. évi CLXXV. tv. (Civil 

tv.) 2. § 27. pont] 

3. Milyen kedvezményt kapnak a közhasznú szervezetet támogató vállalati 

adományozók? Milyen adókedvezmény vehető igénybe, ha cég, ill. magánszemély 

közhasznú gt-t támogat? 

 

Lásd az 1. pontot. 

Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe társasági 

adókedvezményt. 

 

4. Ki gyűjthet SZJA 1%-ot?  

 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4.§ alapján: A következő civil szervezetek 

részesülhetnek az adózók 1%-os felajánlásaiból: 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil. Tv.) szerinti egyesület (kivéve a 

pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet), 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV&celpara=#xcelparam


amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt 

legalább két évvel, és 

 alapítvány, közalapítvány, amelyet a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének 

első napja előtt legalább két évvel vett nyilvántartásba a bíróság, 

ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, továbbá 

alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Civiltv. 34.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti 

feltételnek (közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt). 

 

A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó 

szervezetnek (pl. közhasznú alapítvány) az adóhatóságnál kell előzetesen - elektronikus úton - 

regisztrálnia és igazolnia a kedvezményezetté válás 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeit, 

valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának 

határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a, amely határidő jogvesztő. A 

szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció 

visszavonásig érvényes. 

 

5. Milyen adókedvezményekben részesülhetnek az adományozók?  

SZJA  

A Civil tv. végrehajtási rendelete (a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 

közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) 6. § és az SZJA tv. 

70. § (2a) bekezdése alapján az adományozás során, ha az adományozó magánszemély a 

minimálbér 25 %-át meg nem haladó egyedi értékű üzleti ajándékot kap, ez után nem kell 

jövedelemadót fizetni.  (mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 

százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján 

meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége 

érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 

százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja 

meg). 

 TAO 

Lásd az 1. pontot, illetve a Tao tv. 3. melléklete B) részének 17. pontja alapján a közhasznú 

szervezetnek, egyháznak nyújtott adomány – a közhasznú szervezet, egyház által kiállított 

igazolás birtokában – költségként elszámolható. 

 ÁFA  

Az ÁFA tv. (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) 11. § (3) bekezdés 

a) pontja alapján az áru, a 14. § (3) bekezdés alapján pedig a szolgáltatás közcélú adományozása 

ÁFA-mentességet élvez. 

 


