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Tisztelt Támogatók! 

Ezúton szeretném tájékoztatni önöket, hogy akinek van vállalkozása (magánszemély és az egyéni 
vállalkozó adományozó kivételével), és az iskolánkat fenntartó közhasznú egyesületet támogatja, 
az adomány az adományozónál elismert költség. 
Az igazolást a Társasági adóról és az Osztalékadóról szóló tv. alapján a tárgyévet követő év 
elején, január 31-ig megküldjük a vállalkozás székhelyére. 

Mellékelem a törvény szövegrészét: 
A 1996. évi LXXXI. Tao tv. 3. számú melléklet B) fejezet 17. pontja alapján: 
„A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében 
felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen: /…/ 
17. az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, 
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési 
értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyházi jogi személy, a 
közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított 
igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az 
adomány összegét és a támogatott célt.” 

2012. január 1-jétől a közhasznú szervezeteknek juttatott adomány az adóalap megállapításánál 
csökkentő jogcím:- a magánszemély és az egyéni vállalkozó adományozó kivételével – az 1996. 
évi LXXXI. Tao tv. 7.§ 1) bekezdés z) pontja alapján: 
„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, továbbá a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és 
természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLVIII tv. 7.§ (1) bekezdése szerint 
mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz (a továbbiakban: Kárenyhítési Alap) javára 
önkéntesen, nem jogszabályi kötelezés alapján, 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,” 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 259.§ 9/A pontjában 
meghatározott közcélú adomány, az Áfa tv. 11.§ 3) bekezdés és 14.§ 3) bekezdése szerint nem 
minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, ezért az 
az adományban részesülő igazolása alapján Áfa mentes. 
Az adományon belül tartós adomány a Civil tv. 2.§ 27 pontja szerint csak pénzbeli támogatás 
vagy értékpapír lehet. A tartós adományt kizárólag írásos szerződés alapján lehet nyújtani, a 
szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, azonos vagy növekvő összegben. 

Az egyesület bankszámlájára történő utalásnál kérjük a vállalkozás adószámát és címét 
tüntessék fel. 

Debrecen, 2018. március 1. 
Nagyné Filimon Csilla igazgató s.k. 
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