
 

Színháztámogatás adófelajánlással, a társasági adó felajánlása feltöltéskor 

Az elmúlt években az év vége közeledtével sok társasági adóalany döntött arról, hogy a tárgyévi 
társasági adóbevallásban igénybe vehető adókedvezmény céljából támogatást nyújt többek között 
az előadóművészeti szervezetek részére. Mivel ez a támogatás szigorú adminisztrációs 
kötelezettséggel járt (mint pl. a 8 naptári napos, jogvesztő határidejű bejelentési kötelezettség), 
illetve jelentős összegek kifizetését igényli, a jogalkotó 2015-től bevezette az adófelajánlás 
lehetőségét, melyet a Tao. tv. 24/A. §-ában fogalmazott meg. Ez utóbbiért cserébe viszont a 
társaság nem egy az adóbevallásban érvényesíthető adókedvezményt, hanem a bevallás 
benyújtását követően adójóváírást tud igénybe venni. A két támogatási forma ugyan 
párhuzamosan működik, azonban egy adott adóévben el kell dönteni, hogy adókedvezmény 
igénybevétel mellett közvetlen támogatást fizessünk, vagy adójóváírásért cserébe az adófelajánlás 
lehetőségével éljünk. 

Az adófelajánlás – szemben a közvetlen támogatással – nem igényel plusz befizetést, az adóalanynak 
csupán a havonta/negyedévente fizetendő adóelőlegét kell határidőre befizetni, mely adóelőlegek 50 
százaléka felajánlható a kedvezményezett szervezetek részére. A felajánlásról szóló 15RENDNY nevű 
nyomtatványt – hozzácsatolva a támogatási igazolást – az adóelőleg befizetésének a határidejét 
megelőző hónap utolsó napjáig kell az adóhatósághoz elektronikus formában megküldeni. Ezen 
túlmenően a feltöltési kötelezettségnél és az éves adóbevallásban a tárgyévi adó 80 százaléka 
ajánlható fel, de természetesen a már (előlegnél, feltöltésnél) felajánlott összeg ismételten már nem 
ajánlható fel. Adójóváírásként az adóelőlegből és adóelőleg-kiegészítésből juttatott felajánlás 
összegének, de maximum az éves társasági adó 80 százalékának a 7,5 százaléka jár. A társasági 
adóbevallásban azonban a bevallott fizetendő adóból történő felajánlás összegének, de maximum az 
éves társasági adó 80 százalékának a 2,5 százalékát veszik majd figyelembe adójóváírásként. 

Az ismeretlensége miatt sok társaság nem élt ezzel az év közbeni lehetőséggel, viszont a feltöltésre 
kötelezett adóalanyoknak érdemes megfontolni, hogy külön befizetés nélkül, adójóváírásért cserébe 
támogassanak egy kiválasztott előadóművészeti szervezetet. Ezt megtehetik abban az esetben, ha a 
főszabályként december 20-i feltöltéskor lesz még adóelőleg kiegészítési kötelezettség. Abban az 
esetben is megtehető viszont az adófelajánlás, ha azért nincs feltöltésre vonatkozó befizetési 
kötelezettség, mert már az adóelőlegek megfizetésével a várható tárgyévi társasági 
adókötelezettséget teljesítették. Az adóelőleg kiegészítés során a – jelenleg még csupán várható – 
tárgyévi társasági adó 80 %-áig lehet felajánlást tenni. Itt viszont nem a feltöltési kötelezettség 
befizetési határidejének a hónapját megelőző hónap utolsó napjáig, hanem a feltöltési kötelezettség 
napjáig lehet a felajánlásról szóló bejelentést megtenni. Még szerencse, mert akkor az 
adóalanyoknak már november 30-ával meg kellene állapítaniuk a tárgyévi várható társasági adójukat. 
A jelenlegi információk szerint nem a 15RENDNY nevű nyomtatványon, hanem a 1501-es adóelőleg 
kiegészítésről is szóló nyomtatványon lehet majd a felajánlásról szóló bejelentést megtenni. 
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