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Tájékoztató a Magyar Kármentő Alapnak nyújtott támogatás kedvezményéről 

 

 

Az ajkai térségben 2010. október 4-én történt, veszélyhelyzetet előidéző vörösiszap-ömlés károsultjainak 

megsegítése érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya a 252/2010. (X.21.) kormányrendelet 

(továbbiakban: Kormányrendelet) megalkotásával létrehozta a Magyar Kármentő Alapot (továbbiakban: 

Alap). A Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése alapján az Alap javára felajánlott adományokra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) közérdekű célra történő kötelezettségvállalásra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ezáltal a juttatás a társasági adóban nyilatkozat nélkül is 

vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő (elismert) költség, annak összegével nem kell megnövelni 

az adózás előtti eredményt.    

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai 

közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2010. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Módosító törvény) 37. §-a, illetve 40. § e) pontja 2010. 

november 20-ai hatállyal módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pontját és 7. § (7) bekezdését, továbbá a Módosító 

törvény 42. §-a a Tao. tv.-t szintén 2010. november 20-i hatállyal 29/N. §-sal egészítette ki.  

A módosítások következtében a 2010-ben kezdődő adóévben az Alapnak visszafizetési kötelezettség nélkül 

adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott 

szolgáltatás bekerülési értékének 50%-ával csökkenthető az adóévi adózás előtti eredmény, legfeljebb az 

adózás előtti eredmény összegéig. Az adóalap kedvezmény tehát már a 2010-ben adott támogatásokra is 

alkalmazható a 2010-es adóévben, a kiemelkedően közhasznú szervezetek támogatásához kapcsolódó adóalap-

kedvezménnyel megegyező mértékben. Igénybevételének feltétele, hogy az adózó rendelkezzen az Alap 

által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó 

megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.  

Az Alap adminisztrációs többletterheinek elkerülése érdekében társasági adóalap-kedvezmény 

érvényesítéséhez megfelelő igazolásnak minősül a Kormányrendelet 5. § (3) bekezdésében említett 

igazolás, amelyet az Alap javára befizetett összegről az adományozó kérésére a számlavezető hitelintézet 

állít ki.  

A változás nem érinti a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontjában rögzített egyéb adóalap kedvezményeket, tehát 

a kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek adott támogatás 50 százalékával, illetve a 

tartós adományozási szerződés szerint nyújtott juttatás 20 százalékával (kiemelkedően közhasznú besorolással 

rendelkező szervezettel kötött tartós adományozási szerződés esetén a támogatás 70 százalékával) továbbra is 

csökkenthető az adózás előtti eredmény, legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig.  
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