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Kedves Bőrlabdás Családok!
Tisztelt Támogatóink!
Társasági adójával segítse a Baráti Bőrlabda FC-t!
A sport támogatását segítő adókedvezmények - egyesületünk
szemszögéből
A Baráti Bőrlabda FC alapítása óta nonprofit társadalmi szervezetként létezik,
működésünk teljes egészsében a nálunk sportoló gyermekek családjainak
működési hozzájárulásaiból, pályázatok elnyeréséből és felajánlott
támogatásokból fedezhető. Az elmúlt évek egyik ilyen támogatási lehetősége lett a
köznyelven TAO-s hozzájárulásnak hívott, pályázati úton kialakított költségtérítés –
aminek megléte az egyesületek „ismeretségi köre” teherbíró képességének és
szándékának a függvényeként volt realizálható.
A Baráti Bőrlabda FC a gyermekek labdarúgáson keresztüli nevelésén kívül fontos
társadalmi feladatokat is ellát. Mozgáskutató központként komoly műszeres
háttérrel állunk elsősorban az újbudaiak rendelkezésére – ám fő profilunk továbbra
is Ti, Önök maradtak: a családok szeme fényeinek sportoltatásán keresztül minél
harmonikusabb familiáris élet kialakításával segíteni otthonaik békéjét.
Idén minőségi és mennyiségi ugrást hajtottunk végre. Megtöbbszöröződött a
nálunk sportoló gyermekek létszáma – ennek köszönhetően a keretként
rendelkezésünkre álló támogatási összeg is mintegy a kétszeresére nőtt az elmúlt
évek lehetőségéhez képest. Ezért fordulunk Hozzátok, Önökhöz: saját üzleti
lehetőségeitől és ismerőseitek hasonló gazdasági segítségétől is függ a
mindenkori közös jövőnk.
Amennyiben módotok/módjuk van a társasági adójuk ilyetén felhasználására,
kérem olvassátok/olvassák az alábbiakat is jó szívvel.

A sport támogatását segítő adókedvezmények - a támogatók
szemszögéből
Az alábbi tájékoztatót minden olyan társaság figyelmébe ajánljuk, amely alanya a
társasági adónak, adófizetési kötelezettsége van, illetve pozitív adóalappal
rendelkeznek, s szeretnék támogatni az Baráti Bőrlabda FC egyesületet. Minden
érdeklődőt kérünk, hogy támogatási szándékáról a borlabda@borlabda.hu címre
küldjön egy levelet, amely alapján az Egyesületünk felveszi önökkel a kapcsolatot.
A sport támogatásával összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló
törvénymódosítás során, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) módosításával lehetőség nyílik a
labdarúgás látvány-csapatsportág támogatására.
A támogatás kedvezményezettjei a következők lehetnek: sportszervezetek
(amatőr és hivatásos egyaránt);

Támogatást nyújthat az a vállalkozás, amely alanya a társasági adónak,
adófizetési kötelezettsége van, illetve pozitív adóalappal rendelkezik.
A támogatást a Baráti Bőrlabda FC az alábbi jogcímre használhatja fel: utánpótlásnevelés fejlesztése

Az adókedvezmény igénybevétele a támogatók részéről:
• A támogatás az adóalapban elszámolható, mint költség => csökken az
adófizetési kötelezettség => 10-19% megtérülés (vagyis TAO támogatás esetén a
teljes társasági adóra kiadott összeg kevesebb, mintha a teljes összeget az
államháztartás felé fizetné a vállalkozás);
• A támogatás egyben adókedvezményként is érvényesíthető => további 100%
megtérülés;
• Összesen legfeljebb 119% megtérülés;
• A „reál” hozam ennél magasabb is lehet, mert:
Nem feltétlen 1 teljes év a finanszírozási idő;
A következő év adóelőlege jelentősen csökkenthető.
Az adókedvezmény számszaki levezetése (10%-os társasági adókulcsot feltételezve):

Üzemi eredmény
Sporttámogatás
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Mint látható, az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével,
leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még
a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis
kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
- a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a
támogatás teljes összege,
- kiegészítő támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalapcsökkenésből
származó megtakarítás 75 %-áig.
Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott
társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett
értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.
(https://www.mlsz.hu/hir/a-tao--palyaztatasrol)
Köszönettel várjuk együttműködésünket és az abból kialakuló
kiegyensúlyozott, hosszú távú, mindkét fél számára gyümölcsöző partneri
kapcsolatot.
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