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I. Általános tudnivalók

1. Mire szolgál a SPORTBEJ elnevezésű nyomtatvány?
Ezen a nyomtatványon a látványcsapatsport-támogatást és a támogatás átutalását lehet
bejelenteni a NAV-hoz.1

2. Kire vonatkozik?
A bejelentést annak a látványcsapatsportot támogató adóalanynak kell megtennie, aki
társaságiadó-kedvezményt érvényesít, vagy a pénzügyi szervezetek különadójának alanyaként a
támogatást a fizetendő különadó csökkentő tételeként számolja el.2
Csoportos társaságiadó-alanyként történő benyújtás esetén a csoportképviselőnek kell beadni a
nyomtatványt, melyen a csoportazonosító számot kell feltüntetnie az „Adózó adó/csoportazonosító
száma” rovatban és a C) blokkban be kell jelölnie a „Csoportos társaságiadó-alanyként történő
benyújtás jelölése” rovatot.

3. Hogyan lehet benyújtani a nyomtatványt?
A SPORTBEJ nyomtatványt papíron és elektronikusan is be lehet nyújtani a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (NAV).3
A bevallást az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó kizárólag elektronikus úton
nyújthatja be, az erre nem kötelezett adózó papíron is benyújthatja.
A bevallások és adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás
szabályairól – így arról, hogy ki köteles a bevallást elektronikusan benyújtani - bővebb információt
a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban,
➢ valamint „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben”
című információs füzetben talál.

Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdés b) pontja alapján.
Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdése; Kjtv. 4/A. § (14) bekezdése
3
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 36. § (4) bekezdés d) pont. Az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1)
bekezdés a) pont. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pont.
1
2
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Ha papíron nyújtja be a nyomtatványt a NAV-hoz, ne felejtse el azt aláírni!
Ha a benyújtó nem köteles elektronikus kapcsolattartásra, a nyomtatványt papíron – postán vagy
személyesen – is benyújthatja.
Ebben az esetben a nyomtatványt egy példányban kell a NAV-nak az adózó lakóhelye, illetve
székhelye szerint illetékes adóigazgatóságához eljuttatni. A papíron benyújtott beadványt az
adózónak vagy a képviseletére jogosult személynek alá kell írnia.

A képviseleti jogosultság bejelentése
A nyilatkozatot az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. A nyilatkozat elektronikus
benyújtásához a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az
elektronikusan benyújtott nyilatkozatot ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó
képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.
Papír alapú benyújtás esetén is igazolni kell a képviseleti jogosultságot a nyomtatvány
benyújtásakor vagy annak feldolgozása során, e nélkül a nyomtatvány nem dolgozható fel.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az
„Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban
található.

Bejelentés ellenjegyzése
Az adóbevallást, illetve az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot a nyilvántartásba vett
adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő ellenjegyezheti. A hibás adóbevallás,
illetve adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot a NAV az ellenjegyző
– nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő – terhére állapítja
meg.4
Az adószámmal nem rendelkező, ellenjegyzésre jogosult természetes személy 10 pozíciós
adóazonosító jelét balra zártan kell szerepeltetni a bevallás főlapjának (F) blokkjában.
A papíron benyújtott bevallás ellenjegyzése a bevallás főlapján történhet. Ebben az esetben a
nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő nevét, adóazonosító
számát, és igazolványszámát is fel kell tüntetni.

4. Hol található a nyomtatvány?
A SPORTBEJ nyomtatvány a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban
(ÁNYK) érhető el.
A bejelentés ÁNYK-ban futó kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó útmutató a
➢ www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok →
Programok részletes keresése útvonalon található meg.

4

Art. 49. § (7)
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5. Mi a nyomtatvány benyújtási határideje és mik a jogkövetkezmények?
a) A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 30
napon belül5,
b) a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jéig benyújtott sportfejlesztési
programok, továbbá a meghosszabbított sportfejlesztési programok támogatásával
(juttatásával) összefüggésben6 a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül,
kell a NAV-hoz bejelenteni a kifizetés (pénzügyi teljesítés) tényét.
Az a) pont szerinti határidőt meghatározó rendelkezést első alkalommal a 2015-2016-os
támogatási időszakra 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok
támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni.7
Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítés bejelentésének határideje a
támogatás adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallás benyújtását követően jár le, akkor a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a támogatás adóévére vonatkozó társaságiadóbevallás SPBEJ-01 lapján kell bejelenteni a NAV-hoz.
Az a) pont szerinti határidő nem jogvesztő, elmulasztásakor igazolási kérelem terjeszthető
elő.8
A b) pontban szereplő határidő esetén a bejelentés elmulasztásakor igazolási kérelem
előterjesztésének nincs helye, a benyújtásra előírt 8 napos határidő jogvesztő.
Ha az adózó a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal, késve
teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV a törvényben meghatározott szankcióval élhet9.

6. Hogyan módosítható a bejelentés (javítás)?
NAV általi javítás
A NAV az adóbevallás helyességét megvizsgálja, a számítási hibát, elírásokat javítja, és ha a
javítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a javítástól
számított 30 napon belül értesíti.10
Ha az adóbevallás
• az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki,
• vagy az adózó adótartozásáról, köztartozásáról nem nyilatkozott,
• vagy a jogszabályban előírt igazolásokat nem nyújtotta be,
• továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amik a NAV
nyilvántartásában sem szerepelnek,

Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdés
Korm. rendelet 14. § (4), (4a) és (4b) bekezdése alapján
7
a Tao. tv. 29/A.§ (16) bekezdése alapján
8
az Air. 53. § rendelkezéseinek figyelembevételével
9
Art. 150-162. §, 220-221. § és 237-238. §
10
Adóig. vhr. 18. § (1) bekezdés
5
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a NAV az adózót 15 napon belül, határidő kitűzésével javításra (hiánypótlásra) szólítja fel.11
A bejelentését elektronikusan benyújtó adózó – azon túlmenően, hogy a bejelentés javítását a
NAV illetékes igazgatóságánál személyesen vagy írásban kezdeményezheti, és a hibák javítását
követően a bejelentést újból benyújthatja.
A papíron benyújtott, vagy papíron is benyújtható, de elektronikusan beküldött bejelentés
telefonon is javítható az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszeren keresztül. A telefonos
ügyintézéshez szükség van ügyfél-azonosító számra,12 amit a „Kérelem az egyes adóügyek
telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfél-azonosító szám igényléséhez és cseréjéhez”
elnevezésű, TEL jelű nyomtatványon lehet igényelni.

7. Milyen részei vannak a nyomtatványnak?
SPORTBEJ
SPORTBEJ-01-01
SPORTBEJ-01-02
SPORTBEJ-02-01
SPORTBEJ-02-02

Főlap
Bejelentés előfinanszírozás útján történő
támogatásról
Bejelentés előfinanszírozás útján történő
kiegészítő sportfejlesztési támogatásról
Bejelentés utófinanszírozás útján történő
támogatásról
Bejelentés utófinanszírozás útján történő
kiegészítő sportfejlesztési támogatásról

8. További információ, segítség
A támogató nem kötelezett benyújtani a támogatási igazolás másolatát, illetve az átutalást
igazoló banki bizonylatot a NAV-hoz.
Ugyanazon adóév tekintetében a Tao. tv. 22/C. §-ában meghatározott adókedvezmény
együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti adó-felajánlás intézményével.
Ha további kérdése van a bejelentéssel, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
➢ a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
➢ a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.
Telefonon:
➢ a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
11
12

Adóig. vhr. 18 § (6) bekezdés
Adóig. vhr. 70-72. §
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➢ NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű
nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen keresztül lehet
benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE adatlapot is!
Személyesen:
➢ országszerte
a
NAV
https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.

ügyfélszolgálatain.

Ügyfélszolgálat-kereső:

9. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
-

-

-

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.),
a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet (Korm.
rendelet),
a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására
és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet,
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX.
törvény (Kjtv.),
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet
(Adóig. vhr.),
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (Eüsztv.),
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp. tv.)
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
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II.

Részletes tájékoztató
A bejelentés főlapjának kitöltési útmutatója
SPORTBEJ

A főlap (A) blokkjának kitöltése
A főlap (A) blokkjának kitöltése a NAV feladata, kérjük, ne írjon ebbe a részbe!
A főlap (B) blokkjának kitöltése
A főlap (B) blokkja tartalmazza a bejelentés készítésére kötelezett adózó érvényes
adószámát/csoportazonosító számát és egyéb azonosító adatait, amelyeket az adóév (üzleti év)
mérlegforduló napján érvényes adószám és az egyéb azonosító adatok feltüntetésével kérünk
kitölteni.
Annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát is megadni, aki a bejelentést összeállította, és aki
annak esetleges javításába bevonható. Ha a bejelentést külső cég vagy erre jogosult egyéb személy
készítette és a bejelentés javításába bevonható, úgy az ő adatait kérjük szerepeltetni. A bejelentést
ebben az esetben is az adózónak (vagy meghatalmazottjának) kell aláírnia.
A főlap (C) blokkjának kitöltése
Bejelentés éve
A bejelentés benyújtásának éve.
Vonatkozó benyújtási határidő
1. A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 30
napon belül [Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdés],
2. a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jéig benyújtott sportfejlesztési
programok, továbbá az azt megelőző időszakra elfogadott és a Korm. rendelet 14. § (4),
(4a) és (4b) bekezdése alapján meghosszabbított sportfejlesztési programok támogatásával
(juttatásával) összefüggésben a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül.
Papíron történő kitöltés esetén a jelölésre szolgáló rovatba az Ön esetére vonatkozó 1 vagy 2
értéket kell feltüntetni. Elektronikus kitöltéskor az 1 vagy 2 érték a rovathoz tartozó listából
választható ki.
A bejelentést a pénzügyi teljesítést követően kell benyújtani!
A támogató nem kötelezett benyújtani a támogatási igazolás másolatát, illetve az átutalást igazoló
banki bizonylatot a NAV-hoz.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a részletező lapok üresen nem küldhetőek be.
Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 30 nap a támogatás
adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallás benyújtását követően járna le, akkor az adózó a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a támogatás adóévére vonatkozó társaságiadóbevallás SPBEJ-01 elnevezésű lapján jelenti be a NAV részére.
Ha csoportos társaságiadó-alanyként nyújtja be a bejelentést, úgy a csoportos társaságiadóalany csoportazonosító számát kell feltüntetnie az „Adózó adó/csoportazonosító száma”
rovatban és a C) blokkban be kell jelölnie a „Csoportos társaságiadó-alanyként történő
benyújtás jelölése” rovatot.
7

Ha pénzügyi szervezetek különadójának alanyaként a támogatást a fizetendő különadó
csökkentő tételeként kívánja elszámolni, akkor a C) blokkban be kell jelölnie „Az
adókedvezmény pénzügyi szervezetek különadójából történő érvényesítésének jelölése”
rovatot.
Előfinanszírozás útján történő támogatás és kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a 01-01
és a 01-02 lapot, utófinanszírozás útján történő támogatás és kiegészítő sportfejlesztési támogatás
esetén a 02-01 és a 02-02 lapot kérjük kitölteni. A bejelentésnek nem kell mindegyik lapját
benyújtani, de lehetőség van az összes lap egyidejű benyújtására is.
Ugyanazon adóév tekintetében a Tao. tv. 22/C. §-ában meghatározott adókedvezmény együttesen
nem alkalmazható a 24/A. § szerinti adó-felajánlás intézményével.
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Bejelentés előfinanszírozás útján történő támogatásról és kiegészítő
sportfejlesztési támogatásról
SPORTBEJ-01-01, 01-02
Előfinanszírozás útján történő támogatás esetén a SPORTBEJ-01-01 lapot, előfinanszírozás
útján történő kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a SPORTBEJ-01-02 lapot kérjük
kitölteni.
(A) Támogatási igazolás adatai
01. rovat: ide kell beírni a sportfejlesztési program jóváhagyásáról döntő szervezet nevét.
02. rovat: ebben a rovatban kell szerepeltetni a támogatási igazolásban szereplő összeget
forintban.
03. rovat: ide kérjük beírni a támogatási igazolás keltét.
04. rovat: itt kell feltüntetni a támogatási igazolás azonosítóját.
(B) Támogatás
Itt kell szerepeltetni, hogy a támogatási igazolásban szereplő összeget mikor, milyen jogcímen és
milyen számlaszámra utalták.
Igazolásban meghatározott jogcím: a támogatási igazolásban meghatározott jogcím. Kérjük a
jogcímet a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban felsoroltak szerint a legördülő
listából választva jelölje:
Látványcsapatsport támogatása keretében a következő jogcímekre nyújtható támogatás
22/C. § (1) Látványcsapatsport támogatása (továbbiakban: támogatás) keretében az adózó a
következő jogcímekre nyújthat támogatást:
a) a látványcsapatsport országos sportági szakszövetsége részére
aa) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
ab) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos
sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak
nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű
ráfordítás nem nyújtható,
ac) az ad) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
ad) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
ae) képzéssel összefüggő feladatokra;
af) az amatőr sportszervezetek versenyeztetéssel összefüggő költségeinek támogatására;
b) a látványcsapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr
sportszervezet - ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a
szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is - részére
ba) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
bb) a versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására - kivéve, ha a látvány-csapatsportban
működő amatőr sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz -,
bc) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos
sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak
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nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű
ráfordítás nem nyújtható,
bd) a be) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
be) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
bf) képzéssel összefüggő feladatokra,
bg) sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire;
c) a látványcsapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos
sportszervezet részére
ca) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
cb) a cc) alpontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
cc) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
cd) képzéssel összefüggő feladatokra - azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás a
651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikkével összhangban képzési támogatásként nyújtható,
ce) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás csekély
összegű (de minimis) támogatásként nyújtható,
cf) sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire - azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott
támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez
nyújtott működési támogatásként nyújtható;
d) a látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány részére
da) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
db) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos
sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak
nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű
ráfordítás nem nyújtható,
dc) a dd) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
dd) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
de) képzéssel összefüggő feladatokra,
df) versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására - kivéve, ha a látvány-csapatsport
fejlesztése érdekében létrejött alapítvány hivatásos sportolót alkalmaz -,
dg) sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire;
e) a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami
sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást
folyósító sportköztestület (Magyar Olimpiai Bizottság) részére
ea) a személyi jellegű ráfordításaira - azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos
sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak
nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű
ráfordítás nem nyújtható,
eb) képzéssel összefüggő feladatokra.
Figyelem! A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés szerinti támogatáson (juttatáson) túl az (1) bekezdés a),
b), c) és d) pontja szerinti támogatott szervezetek részére az adózó támogatást nyújthat a
veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a
koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos sportági
szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek - így
különösen a lázmérő, maszk, gumikesztyű, koronavírus teszt és annak szolgáltatásként történő
megvásárlása, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, fertőtlenítő folyadék, egészségügyi védőruházat,
egészségügyi vizsgálat - támogatására.
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A Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdés alapján meghatározott támogatási igazolások összértéke a
támogatott szervezetek sportfejlesztési programjában szereplő igazolt költségek, ráfordítások,
kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet.13
Támogatásra utalt összeg (100%-a): az adókedvezményre jogosító támogatásra átutalt összeg
forintban, amely a támogatott szervezetnek utalt összeget és az ellenőrzési feladatok ellátásával
összefüggő költségekre átutalt összeget összevontan tartalmazza.
Támogatásra utalt összeg (99%-a): a támogatott szervezetnek átutalt összeg.
A támogató – a bejelentés jogszabályban előírt teljesítésén túl – abban az esetben jogosult a
támogatás teljes összege után a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének
igénybevételére, ha – a támogatott szervezet részére történő támogatás átutalásával egyidejűleg –
befizeti a támogatási időszakonként számított teljes összeg 1%-át is.
Támogatásra utalt összeg 1%-ának 1/3-a: A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával
összefüggő költség 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által
közzétett fizetési számlára a támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be.
Támogatásra utalt összeg 1%-ának 2/3-a: A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával
összefüggő költség 2/3 részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára a támogatás
megfizetésével egyidejűleg fizeti be.
Pénzügyi teljesítés dátuma: a támogatás pénzügyi teljesítésének dátuma.
Támogatott szervezet neve: a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás
alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet.
Támogatott szervezet adószáma: a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási
igazolás alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet adószáma.
Önálló fizetési számlaszáma: a támogatás igénybevételére jogosult szervezet önálló fizetési
számlaszáma, melyre az adókedvezményre jogosító támogatás 99%-át átutalták.

SPORTBEJ-01-02
Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg Tao. tv. 19. § szerinti adókulccsal
számított értékének legalább 75 %-át köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a
támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének befizetni,
amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette, vagy a támogatott
látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározottak szerint működő sportszervezetnek (sportiskola), alapítványnak köteles azt
átutalni. A Magyar Olimpiai Bizottság részére nyújtott támogatás esetén az adózó a kiegészítő
sportfejlesztési támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság részére köteles szponzori vagy támogatási
szerződés keretében megfizetni.
(A) Támogatási igazolás adatai
01. rovat: ide kell beírni a sportfejlesztési program jóváhagyásáról döntő szervezet nevét.
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02. rovat: ebben a rovatban kell szerepeltetni a támogatási igazolásában szereplő összeget
forintban.
03. rovat: ide kérjük beírni a támogatási igazolás keltét.
04. rovat: itt kell feltüntetni a támogatási igazolás azonosítóját.
(B) Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
Szerződés típusa:
A rovatban jelölje, hogy - döntése szerint - mely szerződés típus keretében fizették be a kiegészítő
sportfejlesztési támogatást a látványcsapatsport országos sportági szakszövetségének, vagy a
támogatott látványcsapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d)
pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezetnek (sportiskola), alapítványnak:
1. szponzori szerződés
2. támogatási szerződés
Kiegészítő sportfejlesztési támogatásra utalt összeg:
a) oszlop
A támogatásra átutalt összeg forintban.
Pénzügyi teljesítés dátuma: a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésének
dátuma.
A rovatban kérjük jelölni, hogy mely szervezet által nyitott elkülönített fizetési számlára történt
az utalás:
1. Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42),
2. Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42),
3. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42),
5. Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-44),
6. Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41),
7. Magyar Olimpiai Bizottság (adószám: 19010272-1-42),
8. Egyéb: pl. sportszervezet, alapítvány,
9. Magyar Röplabda Szövetség (adószám: 18158713-2-41).
- neve: azon szervezet neve, mely részére a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét
pénzügyileg teljesítették.
- adószáma: azon szervezet adószáma, mely részére a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
összegét pénzügyileg teljesítették.
- önálló fizetési számlaszáma: azon számlaszám, melyre a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
összegét pénzügyileg teljesítették.

Bejelentés utófinanszírozás útján történő támogatásról és kiegészítő
sportfejlesztési támogatásról
SPORTBEJ-02-01, 02-02
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Utófinanszírozás útján történő támogatás esetén a SPORTBEJ-02-01 lapot, utófinanszírozás
útján történő kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a SPORTBEJ-02-02 lapot kérjük
kitölteni.
(A) Támogatási igazolás adatai
01. rovat: ide kell beírni a sportfejlesztési program jóváhagyásáról döntő szervezet nevét.
02. rovat: ebben a rovatban kell szerepeltetni a támogatási igazolásban szereplő összeget
forintban.
03. rovat: ide kérjük beírni a támogatási igazolás keltét.
04. rovat: itt kell feltüntetni a támogatási igazolás azonosítóját.
(B) Támogatás
Itt kell szerepeltetni, hogy a támogatási igazolásban szereplő összeget mikor, milyen jogcímen és
milyen elkülönített fizetési számlaszámra utalták.
Igazolásban meghatározott jogcím: a támogatási igazolásban meghatározott jogcím. Kérjük a
jogcímet a legördülő listából választva jelölje (lásd a 01-01 lapnál írtakat).
Támogatásra utalt összeg (100%-a): az adókedvezményre jogosító támogatásra átutalt összeg
forintban, amely a támogatott szervezetnek utalt összeget és az ellenőrzési feladatok ellátásával
összefüggő költségekre átutalt összeget összevontan tartalmazza.
Támogatásra utalt összeg (99%-a): a támogatott szervezetnek átutalt összeg.
A támogató – a bejelentés jogszabályban előírt teljesítésén túl – abban az esetben jogosult a
támogatás teljes összege után a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének
igénybevételére, ha – a támogatott szervezet részére történő támogatás átutalásával egyidejűleg –
befizeti a támogatási időszakonként számított teljes összeg 1%-át is.
Támogatásra utalt összeg (1%-ának 1/3-a): A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával
összefüggő költség 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által
közzétett fizetési számlára a támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be.
Támogatásra utalt összeg (1%-ának 2/3-a): A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával
összefüggő költség 2/3 részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára a támogatás
megfizetésével egyidejűleg fizeti be.
Pénzügyi teljesítés dátuma: a támogatás pénzügyi teljesítésének dátuma.
Támogatott szervezet neve: a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás
alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet.
Támogatott szervezet adószáma: a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási
igazolás alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet adószáma.
A rovatban kérjük jelölni, hogy mely szervezet által nyitott elkülönített fizetési számlára történt
az utalás:
1. Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42),
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2. Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42),
3. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42),
5. Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-44),
6. Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41),
8. Emberi Erőforrások Minisztériuma (adószám: 15309271-1-41),
9. Magyar Röplabda Szövetség (adószám: 18158713-2-41).
- neve: azon szervezet neve, mely részére a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét
pénzügyileg teljesítették.
- adószáma: azon szervezet adószáma, mely részére a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
összegét pénzügyileg teljesítették.
Elkülönített fizetési számlaszáma: elkülönített fizetési számla, melyre az adókedvezményre
jogosító támogatás 99%-át átutalták.

SPORTBEJ-02-02
Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg Tao. tv. 19. § szerinti adókulccsal
számított értékének legalább 75%-át köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a
támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének befizetni,
amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette, vagy a támogatott
látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározottak szerint működő sportszervezetnek (sportiskola), alapítványnak köteles azt
átutalni. A Magyar Olimpiai Bizottság részére nyújtott támogatás esetén az adózó a kiegészítő
sportfejlesztési támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság részére köteles szponzori vagy támogatási
szerződés keretében megfizetni.
(A) Támogatási igazolás adatai
01. rovat: ide kell beírni a sportfejlesztési program jóváhagyásáról döntő szervezet nevét.
02. rovat: ebben a rovatban kell szerepeltetni a támogatási igazolásban szereplő összeget
forintban.
03. rovat: ide kérjük beírni a támogatási igazolás keltét.
04. rovat: itt kell feltüntetni a támogatási igazolás azonosítóját.
(B) Kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén
Szerződés típusa
A rovatban kérjük jelölni, hogy az adózó – döntése szerint - mely szerződés típus keretében fizette
be a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetségének, vagy a támogatott látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv.
22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezetnek
(sportiskola), alapítványnak:
1. szponzori szerződés
2. támogatási szerződés
Kiegészítő sportfejlesztési támogatásra utalt összeg:
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a) oszlop
A támogatásra átutalt összeg forintban.
Pénzügyi teljesítés dátuma: a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésének
dátuma.
A rovatban kérjük jelölni, hogy mely látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége,
sportszervezet, alapítvány illetve köztestület fizetési számlájára történt az utalás:
1. Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42),
2. Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42),
3. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42),
5. Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-44),
6. Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41),
7. Magyar Olimpiai Bizottság (adószám: 19010272-1-42),
8. Egyéb: pl. sportszervezet, alapítvány,
9. Magyar Röplabda Szövetség (adószám: 18158713-2-41).
- neve: azon szervezet neve, mely részére a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét
pénzügyileg teljesítették,
- adószáma: azon szervezet adószáma, mely részére a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
összegét pénzügyileg teljesítették.
- önálló fizetési számlaszáma: azon számlaszám, melyre a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
összegét pénzügyileg teljesítették.
Ha a bejelentés kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is
figyelemmel kell lenni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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