TÁMOGASSA A DABASI
KÉZILABDA CSAPATOT
A TÁRSASÁGI ADÓ LÁTVÁNY CSAPATSPORT
TÁMOGATÁSÁVAL, MELLYEL A TÁRSADALMI
SZEREPVÁLLALÁSON KÍVÜL

ADÓKEDVEZMÉNYHEZ JUTHAT!

MIÉRT TÁMOGASSON
MINKET?

DABAS VÁROS ÉS A DABASI KÉZILABDA KLUB
BEMUTATÁSA

MIÉRT TÁMOGASSON MINKET?
Dabas az ország közepén Budapest és Kecskemét között félúton helyezkedik el az M5
autópálya és az 50-es főút mellett. A dinamikusan fejlődő település, a fővárostól
csupán 50 km-re található.
A közép- Magyarországi régió meghatározó utánpótlás nevelő kézilabdás központja
vagyunk. Közel 30 szakemberünk több mint 400 igazolt lány és fiú utánpótlás játékost
edz a hét minden napján. Csapatunkat a kézilabda szakembereken kívül erőnléti
edző, gyógytornász, manuálterapeuta, sportmasszőr segíti. Az ehhez szükséges
eszközöket az aktuális trendeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.
2016/2017-es szezonban felnőtt csapatunk kivívta a jogot, hogy idén az Nb1-ben
szerepeljen. Így 2017 szeptemberétől csapatunk az első osztályban vívja mérkőzéseit
többek között, a Veszprém, Szeged és a Tatabánya ellen. Büszkék vagyunk rá, hogy
első osztályú csapatunk példaképként szolgál a fiatal dabasi kézilabdások számára,
akiknek lehetőséget biztosítunk, hogy hosszú távon az első csapatban is helyet
kapjanak. Az utánpótlásunkból már most is benne vannak többen az első csapat
keretében. 2018-as évre célunk, hogy szakosztályunk tovább növekedjen és a
térségből még több gyerek kezdjen el kézilabdázni a kötelékeinknek belül.

DABAS KÉZILABDA KLUB
ALAPÍTÁS ÉVE: 1980
DABAS ARÉNA BEFOGADÓKÉPESSÉGE: 2000 FŐ
ÁTLAGOS NÉZŐSZÁM: 1000 – 1800 FŐ
IGAZOLT SPORTOLÓK SZÁMA: 400 FŐ
UTÁNPÓTLÁS CSAPATOK SZÁMA: 15

MIÉRT ÉRI MEG ÖNNEK,
HA A TÁRSASÁGI ADÓ RENDSZERÉBEN A
LÁTVÁNY-CSAPATSPORTOT TÁMOGATJA?

Egy egyszerű példán keresztül bemutatjuk
Önnek, hogyan érvényesítheti adókedvezményét!

A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁS
A támogatás lépései:
A támogató cég a teljes befizetendő adójának 70%-át ajánlhatja fel támogatásként és
ezért adókedvezményben részesül. Ugyanakkor az adókedvezményének 75%-át
kötelezően kiegészítő támogatásként kell odaadni a támogatott sportszervezetnek
vagy az országos sportági szakszövetségnek.
Egyesületünk vállalja az együttműködési megállapodás és a kapcsolódó kiegészítő
támogatási szerződés, valamint minden egyéb szükséges dokumentum
összeállítását, ezzel is megkönnyítve támogatóink dolgát. Az egész folyamat
kizárólag elektronikus úton történik, személyes megjelenést egyáltalán nem igényel.
A jelenlegi jogszabályok alapján két támogatási konstrukció közül választhatnak
azok, akik a támogatás és ezáltal az adókedvezmény igénybevétele mellett döntenek:

1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ: 24/A
(MELY AKÁR 5,2 % ADÓKEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT)
Ezen támogatási konstrukció esetén a támogató, a korábbi
gyakorlatnak megfelelően megfizeti az adóhatóságnak a társasági
adóját, majd rendelkezik arról, hogy az adó egy részét támogatásként
kívánja felajánlani Egyesületünknek. Ezt követően az adóhatóság
utalja ki Egyesületünk részére az támogatási összeget.

2. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ: 22/C
(MELY AKÁR 1%-OS ADÓKEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT)
Ezen támogatási konstrukció esetén a támogató közvetlenül az
Egyesületünknek utalja az általa meghatározott támogatási összeget,
majd a társasági adóbevallásában feltünteti ezt az összeget. A
látvány-csapatsport támogatása jogcímén kifizetett összeg csökkenti
a társasági adót.

PÉLDA A KÉT TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA

Nem támogat

Támogat 22/C

Támogat 24/A

Üzemi eredmény

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Sporttámogatás

0

879.070

0

Kiegészítő támogatás

0

65.930

0

Adózás előtti eredmény

15.000.000

14.055.000

15.000.000

Társasági adó alapja

15.000.000

14.120.930

15.000.000

Társasági adó (9%)

1.350.000

1.270.884

1.350.000

0

879.070

0

Adófizetési kötelezettség

1.350.000

391.814

1.350.000

Adózás utáni eredmény

13.650.000

13.663.186

13.650.000

Adófelajánlás

0

0

1.080.000

Adójóváírás

0

0

70.164

MEGTAKARÍTÁS

0

13.186

70.164

Adókedvezmény

Látható, hogy 15 000 000 Ft-os üzemi eredménynél, 9%-os adókulcs mellett,
amennyiben a támogató cég nem ad vagy ajánl fel TAO támogatást az adófizetési
kötelezettség 1 350 000 Ft, az adózás utáni eredmény pedig 13 650 000 Ft.
Ha az első támogatási konstrukciót választja maximum a fizetendő adó 70%-át tudja
sporttámogatásra fordítani, azaz 879 070 Ft-ot. Az adózás utáni eredménye így 13 186
Ft-tal több lesz mintha nem támogatott volna, tehát ennyi a megtakarítása.
Amennyiben az adó-felajánlás útján történő támogatást választja az a cég azévi
eredményét nem befolyásolja. A felajánlás maximum az adó 80%-a lehet az évben,
azaz 1 080 000 Ft. így (amennyiben az adóelőlegek terhére vagy az adókiegészítéskor
rendelkezik az adóról) a kiegészítő támogatással és az ellenőrzési feladatok
ellátására fordítandó 1% nélküli a felajánlás 7,5%-a a megtakarítás összege, azaz 70
164 Ft.

K ER ESSEN MINKET B IZ A LOM M A L!
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