
1996. évi LXXXI. törvény 

a társasági adóról és az osztalékadóról1 

3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez610 

A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai 

B) 

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, 
ráfordítások 

A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység 
érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen: 

15.633 az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, 
véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti 
értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás 
előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott 
szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban 
ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha az adóévben visszafizetési 
kötelezettség nélkül adott támogatásra, juttatásra a 22. § (1) bekezdése vagy a 
22/C. § (1) bekezdése alapján került sor; 

17.635 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; 

 

Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek 

7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti: 
z)175 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, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti 
Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott 
támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 
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1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap 
és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, 
2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, 

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege, 
(7)181 Az (1) bekezdés z) pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti 
eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a Magyar Kármentő Alap vagy a 
Nemzeti Kulturális Alap által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, 
amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a 
támogatás, juttatás összegét, célját. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV#lbj181param

