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Adókedvezmény, eredményes utánpótlás-nevelés
Használja ki a TAO előnyeit és támogassa a KISE-t!
Tisztelt Szülők, Támogatók!
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan, idén is nehézséget okozott a TAO támogatások összegyűjtése, ezért
szeretnénk újra az Önök segítségét kérni. Az idei évtől megváltozik a látvány-csapatsportok
támogatási rendszere. Január 1-jétől a támogatásban részesülők nem közvetlenül a támogatótól kapják
meg a felajánlott összeget, hanem az adóhivataltól, ezáltal csökken a támogatók kockázata.
Hogyan működik ez a jövőben?
A Támogató választhat, hogy a társasági adó fizetési kötelezettségét a régi „TAO-törvények” szerint
ajánlja fel (társasági adójuk hetven százalékáig) vagy az új szabályok szerinti adófelajánlással él. Az
utóbbi esetben az adózó (támogató) az adóelőleg fizetést megelőző hónap utolsó napjáig a NAV által
rendszeresített nyomtatvány segítségével, elektronikus úton nyilatkozik felajánlási szándékáról. Ily
módon az adóelőlegének maximum 50%-ról, a tárgyévben fizetett adóelőlegének maximum 80%-áról
nyilatkozhat. Az adóelőleg kiegészítésről (népszerű nevén feltöltésről) nyilatkozhatnak a bevallással
egyidejűleg vagy a társasági adóbevallás leadásának utolsó napjáig.
Fontos, hogy a havonta vagy negyedévente adóelőleget fizetők folyamatosan rendelkezhetnek a
társasági adójuk 50%-ról.
A felajánlások kedvezményezettjei azonban nem közvetlenül a támogatótól kapják meg a felajánlott
összeget, hanem az adóhatóságtól kapják meg a támogató adófizetési kötelezettségét követő 15 napon
belül, ezáltal a kedvezményezett jogosultságát az adóhatóság ellenőrizni fogja.
Bízunk benne, hogy az Önök és a KISE összefogásával sikerül minél több támogatót az év végéig
megnyernünk!
Előre is köszönjük közbenjárásukat és segítségüket!
További információ: Salkovics Gábornál, a KISE elnökénél; tel.: +36 70 364 42 35
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