Az adományozás jogi háttére:
A közhasznú szervezetekt l szóló 1997. évi CLVI. Törvény 6. §
n) tartós adományozás: a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerz dés
alapján nyújtott pénzbeli támogatás (nem magánszemély támogató esetében az értékpapír
átadása is), ha a szerz désben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a
szerz déskötés (szerz désmódosítás) évében és az azt követ legalább három évben, évente
legalább egy alkalommal - azonos vagy növekv összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja,
azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú
szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.
Az adóalap megállapításakor csökkent jogcímek:
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 7. §
(1) Az adózás el tti eredményt csökkenti:
(5) Az adózás el tti eredmény csökkentéseként az adomány a) teljes összege és a közhasznú
szervezetekr l szóló törvény szerinti tartós adományozás esetén az els teljesítést követ évt l
ezen a jogcímen adott adomány további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás
el tti eredmény 20 százaléka érvényesíthet közhasznú szervezet, egyház támogatása és
közérdek kötelezettségvállalás esetén, b) másfélszerese és a közhasznú szervezetekr l szóló
törvény szerinti tartós adományozás esetén az els teljesítést követ évt l ezen a jogcímen
adott adomány további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás el tti eredmény 20
százaléka érvényesíthet kiemelked en közhasznú szervezet támogatása esetén.
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mérték együttesen nem haladhatja meg
az adózás el tti eredmény 25 százalékát.
(7) Az adózó akkor csökkentheti az adózás el tti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú
szervezet, a kiemelked en közhasznú szervezet, az egyház, a közérdek kötelezettségvállalás
szervez je által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a
kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a
támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelked en közhasznú szervezet esetében a
közhasznúsági fokozatot.
Segítségét el re is köszönjük!

