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Szervezeti szabályozás, nyilvántartásba vétel, megszűnés
A sportegyesületekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.), és
háttérjogszabályként a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik. Az
elsődleges szabályokat, amelyek több esetben jelentős eltérést mutatnak a más társadalmi
szervezetek esetében alkalmazandóktól, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Spt.)
tartalmazza.
A nyilvántartásba vételre vonatkozóan a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli
szabályiról szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet szabályai az irányadók.
Ennek megfelelően az alakuló közgyűlést követően a sportegyesület képviselője köteles az
illetékes megyei bíróságtól a hivatkozott rendelet mellékletében megtalálható nyomtatványon
kérni a szervezet nyilvántartásba vételét.
A Spt. 16.§ (2) bekezdése szerint a sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti
alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés
műhelye, amelynek bírósági nyilvántartási adatai között kifejezetten fel kell tüntetni az
egyesület sportegyesület jellegét.
A sportegyesület szakosztálya is jogi személlyé nyilvánítható, jogi személyiségét a bírósági
nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg. A sportegyesület jogutód nélküli megszűnése
esetén a szakosztály jogi személyisége is megszűnik. A jogi személy szakosztály
kötelezettségeiért a sportegyesület kezesi felelősséggel tartozik.
A sportegyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés.
A Spt. 17.§ (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a sportegyesület közgyűlését
(küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia
·

éves pénzügyi tervét, illetve

·
az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(számviteli tv.) rendelkezései szerint készített beszámolót.
A sportegyesületek kérhetik közhasznú, kiemelkedően közhasznú nyilvántartásba történő
felvételüket a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv.) rendelkezései
alapján.
A Ksztv. határozza meg a közhasznú szervezetek típusait, a közhasznú jogállás
megszerzésének és megszűnésének feltételeit, a közhasznú szervezetek működésének és
gazdálkodásának rendjét, a nyilvántartás és a beszámolás szabályait, valamint a működés és a
vagyonfelosztás törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályokat.

A sportegyesületek nonprofit társadalmi szervezetek, melyek elsődlegesen nem vállalkozási
tevékenység végzésére jönnek létre, ám alaptevékenységük veszélyeztetése nélkül, annak
elősegítése érdekében lehetőségük van a profitszerzésre.
A sportegyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sporttal össze nem függő tevékenységet,
valamint sporttevékenységükkel összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a
sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként
folytathatnak. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ebben a vonatkozásban a
sportegyesület alaptevékenységének minősül.
A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően
alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.
évi IL. törvény szabályait. Ha sportegyesület törvényes működése nem biztosítható, a bíróság
feloszlatja. Ilyen esetben a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba
kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani [Spt. 17.§ (4)-(6) bekezdés].

Számviteli szabályok
A számviteli szabályozás általános követelményeit, jogszabályi hátterét a számviteli tv.
biztosítja.
Az egyéb szervezet, a közhasznú/kiemelkedően közhasznú egyéb szervezet (köztük a
sportegyesület) könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az egyszeres
vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forint fizetőeszközben történik.
A sportegyesületek gazdálkodásának sajátos követelményeit a számviteli tv. felhatalmazása
alapján az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet szabályozza. A rendelet 6.§(10)
bekezdése alapján annak az egyéb szervezetnek, amely a számviteli tv. szerinti éves, illetve
egyszerűsített éves beszámoló készítését választotta, és vállalkozási tevékenységet is folytat, a
beszámoló készítése során biztosítania kell az alap- és a vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak (kiadásainak), valamint a vállalkozási
tevékenység adózás előtti eredményének elkülönítetten történő bemutatását is.
Egyszerűsített beszámolót, valamint egyszerűsített közhasznú beszámolót, az egyszeres
könyvvitelt vezető sportegyesületnek kell készítenie.
Egyszeres könyvvitelt vezethet az a sportegyesület, amely vagy
-

nem folytat vállalkozási tevékenységet, éves összes bevételétől függetlenül, vagy

folytat vállalkozási tevékenységet, de az alaptevékenységéből, valamint a
vállalkozási tevékenységéből elért bevételének, árbevételének együttes összege két egymást
követő évben az 50 millió forintot nem haladja meg.

Egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót, valamint a
számviteli tv. szerinti éves, és egyszerűsített éves beszámolót kettős könyvvitellel kell
alátámasztani.
Kettős könyvvitelt kell vezetnie annak a sportegyesületnek amelynek
két egymást követő évben, évenként az alaptevékenységéből, valamint a vállalkozási
tevékenységéből elért bevétele, árbevétele együttes összege az 50 millió forintot meghaladja,
vagy
-

saját hatáskörben úgy dönt.

A számviteli tv. előírásaiból adódóan a vállalkozási tevékenységet is folytató
sportegyesületnél, közhasznú sportegyesületnél a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó
feladatok irányítását, vezetését, a beszámoló elkészítését mérlegképes könyvelői képesítéssel
vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező természetes személy köteles végezni.
Ez alól a kötelezettség alól mentesül az a szervezet amelynél a vállalkozási tevékenységből
származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző két üzleti év
átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg.
Kötelező a könyvvizsgálat annál a sportegyesületnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből
elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában
meghaladja a 100 millió forintot. A sportegyesület saját elhatározása alapján is dönthet a
beszámolójuk könyvvizsgálóval történő auditálásáról.
A bíróságon bejegyzett sportegyesületeknek sem beszámoló-letétbe helyezési, sem közzétételi
kötelezettségük nincs a számviteli jogszabályokból adódóan.

Bejelentési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek
A sportegyesületek adókötelezettségeikkel összefüggő bejelentési kötelezettségeit az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szabályozza.
A sportegyesületnek, mint adóköteles tevékenységet végző adóalanynak adószámmal kell
rendelkeznie, melynek megállapítása céljából a sportegyesület köteles az állami
adóhatóságnál bejelentkezni, a nyilvántartásba vételükről szóló végzés jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül.
A bejelentkezésre ’T201-es formanyomtatvány szolgál, melyet postai úton, személyesen,
illetve elektronikus formában (ügyfélkapus regisztrációt követően) lehet az adóhatósághoz
benyújtani. A bejelentett adatokban bekövetkezett változást szintén ezen a nyomtatványon
kell jelezni, a változás bekövetkezését követő 15 napon belül.
Azon sportegyesületek, melyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény
(Áfa tv.) 5.§ (1) bekezdése alapján, azaz gazdasági tevékenység okán az általános forgalmi
adónak is alanyává válnak, szintén a ’T201-es nyomtatványon nyilatkozhatnak a
bejelentkezéssel egyidejűleg, hogy - a későbbiekben ismertetett szerint - kizárólag közérdekű
vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végeznek, az ebbe a körbe

nem sorolható tevékenységeikre az általános szabályok szerinti adózást választják vagy alanyi
adómentességet választanak. Az áfa-nyilatkozat adóévre szól, annak megváltoztatása csak a
következő adóévre vonatkozóan, megelőző év december 31-éig lehetséges [Art. 22.§ (1)-(2)].

Az egyes adókötelezettségek
1. Társasági adó
A sportegyesületek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
(továbbiakban: Tao. tv.) alanyai, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási
tevékenységet végeznek-e vagy sem.
A sportegyesületek általános adóalanyiságuk alapján társasági adó fizetésére kötelezettek,
nem kell azonban év közben társasági adóelőleget megállapítani, fizetni, bevallani [Tao. tv.
26.§ (11)]. Az éves társasági adót azonban be kell vallaniuk, a tárgyévet követő év május 31ig [Art. 1. sz. melléklet B) 2. alpont]. A társasági adóbevallás helyett az adóévet követő év
február 25-éig ún. bevallást helyettesítő nyomtatványon tehet nyilatkozatot többek között a
sportegyesület, ha az adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem ér el, vagy
e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el [Art. 31.§ (5) bekezdés].
Fő szabályként a sportegyesület adóalapja a vállalkozási tevékenység adózás előtti
eredménye, módosítva a törvényben meghatározott speciális növelő, illetve csökkentő
tételekkel [Tao. tv. 9.§]. Lényeges, hogy az adózás előtti eredményt kizárólag a vállalkozási
tevékenységhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó tételekkel kell módosítani úgy, hogy a
vállalkozási tevékenységgel közvetlen összefüggésben álló tételeket maradéktalanul, a
vállalkozási tevékenységhez közvetve kapcsolódó tételeket a vállalkozási tevékenység
bevételének az összes bevételhez viszonyított arányával számított értékben kell figyelembe
venni.
A közhasznú szervezetként, a kiemelkedően közhasznú szervezetként besorolt sportegyesület
adóalapjának megállapításánál az alábbi sajátosságokat is figyelembe kell venni:
1.
Az adóalap minden további feltétel nélkül csökkenthető az adózás előtti eredmény 20
%-ával [Tao. tv. 9.§ (2) bekezdés].
2. Ugyancsak speciális szabály, hogy meghatározott mértéket meg nem haladó vállalkozási
tevékenység esetében egyáltalán nem keletkezetik társasági adóalap, illetve adófizetési
kötelezettség:
•

•

•

Nem közhasznú, nem kiemelkedően közhasznú sportegyesületeknek nem kell az adót
megfizetni ha vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió forint,
de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát [Tao. tv. 20.§
(1) bekezdés a) alpont].
A közhasznú sportegyesületnek nem kell a vállalkozási tevékenysége után társasági
adót fizetnie, ha a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes
bevételének a 10 % -át, de legfeljebb 20 millió forintot.
Kiemelkedően közhasznú sportegyesületnél a kedvezményezett mérték az összes
bevétel 15% -a [Tao. tv. 9.§ (7) bekezdés].

A társasági adó általános mértéke a pozitív adóalap 19 % -a [Tao. tv. 19.§].

2. Általános forgalmi adó
Az áfa-nyilatkozat megtételét megelőzően azt célszerű megvizsgálni, hogy az egyesület fog-e
az egyesület tagjai felé nyújtott szolgáltatásokon kívül más bevételszerző tevékenységet is
folytatni. A tagok felé nyújtott szolgáltatások ugyanis (tárgyi) adómentesek, ezeknek mintegy
átalánydíjas ellenértéke a tagdíj, és más kötelező tagi hozzájárulások. Az Áfa tv. értelmében
az adómentes szolgáltatásról, így a tagdíjról számlát sem kötelező adni, a pénz átvételét
azonban egyéb (számviteli) bizonylattal kell igazolni (pl. bevételi pénztárbizonylat).
Amennyiben az egyesület nem csak a tagok felé nyújt szolgáltatást, úgy azt kell
meghatározni, hogy az adott szolgáltatás áfa-köteles-e vagy sem. A sportegyesületek az
egyesületek között kedvező helyzetben vannak, hiszen az Áfa tv. a sportolással, testedzéssel
kapcsolatos szolgáltatásokat mentesíti az adó alól, néhány konkrét kivétellel. Ezek:
-

uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás,

-

sportesemény megtekintése (ezek áfa-kötelesek), és a

sportolást, testedzést szolgáló ingatlan bérbeadása (ez utóbbi ingatlan-bérbeadásként
tárgyi adómentes, amely az adózó választása szerint adókötelessé tehető).
A kizárólag adómentes tevékenységet végző egyesületek bejelentkezésükkor ezen tényt
jelölik a ’T201-es bejelentőlap áfa-nyilatkozatán. Ilyenkor áfa-bevallás benyújtására nem
kötelezettek.
Amennyiben az egyesület bármilyen áfa-köteles szolgáltatást (is) nyújt, úgy az egyesületnek
két lehetősége van: vagy megtartja áfa-körös státuszát vagy alanyi adómentességet választ.
Az áfa-körbe tartozást akkor célszerű megtartani, ha az adóköteles tevékenységekhez olyan
beszerzések kapcsolódnak, amelyek áfa-tartalmát az egyesület szeretné levonásba helyezni
(azzal fizetendő adóját csökkenteni), nagyobb beruházások esetén visszaigényelni.
Amennyiben a sportegyesület áfa-körös kíván lenni, az adóköteles körbe tartozó
termékértékesítéseiről és szolgáltatásnyújtásairól áfás számlát/nyugtát kell adnia, a fizetendő
adót pedig a ’65-ös áfa-bevallásban - a megfelelő gyakorisággal - kell bevallani [a (tárgyi)
adómentes tevékenységek természetesen ilyenkor is adómentesek, ezek ellenértékét az áfabevallásban szerepelteti, azokhoz tartozóan fizetendő adót azonban nem tüntet fel].
A tevékenységüket kezdő, általános szabályok szerinti adózást választott egyesületek
negyedéves gyakorisággal kötelesek áfa-bevallást benyújtani. Ezt követően, a működés évei
során az adóhatóság a tárgyév elején megállapítja az adózóra irányadó bevallás-gyakoriságot,
melyet az adózóval közöl. Az adóhatóság ennek során a tárgyévet megelőző második adóév
adóteljesítményét veszi alapul (az első két évben tehát az egyesület negyedéves áfa-bevalló
marad). Az Art. szabályai értelmében, ha ezen éves adat szerint az egyesület fizetendő adója
elérte az 1 millió forintot, az egyesület havi bevallásra köteles áttérni. Ha sem a fizetendő,
sem a visszaigényelhető adója nem érte el a 250 ezer forintot, éves bevallás benyújtására lesz

köteles. A jelzett értékek év közbeni elérése esetén az adózó gyakoribb bevallás benyújtására
válhat kötelessé.
Ha az egyesület nemcsak (tárgyi) adómentes, hanem adóköteles tevékenységet is végez,
megfontolandó az alanyi adómentesség választása. Az alanyi adómentes adóalanyok általános
forgalmi adó fizetésére nem kötelezettek, ennek megfelelően adólevonási jogukkal sem
élhetnek, illetve adóbevallás benyújtására sem kötelesek.
Ezen adómentességi forma alkalmazása - szemben a (tárgyi) adómentességgel - egyrészt
választható, alkalmazása nem kötelező, másrészt az adóalany személyéhez kötődik, azaz néhány kivétellel - az egyesület minden tevékenységére kiterjed (nem járhat el alanyi
adómentes minőségében például tárgyi eszközei értékesítésekor). Az alanyi adómentesség
akkor választható, ha a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben várhatóan az egyébként
adóköteles bevételei nem haladják meg az 5 millió forintot. Az értékhatár év közbeni
túllépése esetén az egyesület elveszíti alanyi adómentességét, és köteles az áfa-körbe belépni;
egyébként az alanyi adómentesség legalább egy teljes adóévre választható, év közben abból
„kilépni” nem lehet.

3. Személyi jövedelemadó
Az egyesület jellemzően adómentes bevételhez juttatja tagjait, és a sportrendezvényeken
eredményt elért sportolókat: így a bevételt szerző magánszemélynél az egyesület által évente
egy alkalommal nyújtott tárgyjutalom értékéből 5.000 forintot meg nem haladó összeg
adómentes Szintén adómentes bevétel a magánszemélynél a tárgyjutalom értékéből az 5.000
forintot meg nem haladó összeg. Utoljára a 2009. évről beadott bevallásban adómentesség
érvényesíthető összeghatártól függetlenül a versenyen vagy vetélkedőn nyert érem, trófea
esetében is (2010. adóévben ez utóbbiak már nem adómentesek) [lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú melléklet 8.18. pontját].
Az egyesület által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi
feltételekkel szervezett hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi
rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben résztvevőnként azonos értékű ajándék a magánszemély adómentes bevétele.
Amennyiben a sportegyesület nem adómentes bevételt juttat, pl. pénzbeli díjazásban részesíti
a sportolót, az (alapjogviszony hiányában) a magánszemély egyéb jövedelme, mely az
összevont adóalapjának részeként adózik. Lényeges szabály, hogy ilyen esetben az adóelőleg
megállapítására és levonására a kifizető köteles. A levont adóelőlegről a kifizető igazolást ad
a magánszemélynek, amelyen feltünteti az adóelőleg alapját (amely ebben az esetben a
bevétel teljes összege) és az abban figyelembe vett adóalap-kiegészítést.
Az adóelőleg az így meghatározott adóelőleg-alap után a legmagasabb adókulccsal számított
összeg. A kifizető a juttatást követő hó 12-éig köteles bevallani a ’08-as „Havi bevallás a
kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról” elnevezésű
bevallási nyomtatványon, és eddig a határidőig köteles meg is fizetni az általa levont
adóelőleget [Szja tv. 46-47.§].

4. Társadalombiztosítási kötelezettségek
Ha a sportegyesület tisztségviselői részére javadalmazást fizet, alkalmazottai részére
munkabért, tiszteletdíjat vagy más személy részére megbízás alapján jövedelmet fizet ki,
kifizetői minőségében bejelentési kötelezettsége keletkezik, melyet a ’T1041 számú
„Bejelentő és változásbejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott
biztosítottak adatairól” elnevezésű nyomtatványon kell megtennie [Art. 16.§ (4)-(5)].
Az állami adóhatóság a sportegyesület által elektronikusan bejelentett adatokat azok
beérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul megküldi az egészségbiztosítás
biztosítotti nyilvántartásának.
Nem terheli ez a bejelentési kötelezettség a sportegyesületet, ha alkalomszerűen teljesít
megbízási jogviszony keretében magánszemélynek adó- vagy társadalombiztosítási
jogviszonyt eredményező kifizetést, feltéve, hogy a magánszemély a kifizetéskor igazolja,
hogy e megbízási jogviszonyával egyidejűleg más biztosítási jogviszonya, jogállása alapján rá
a társadalombiztosítási jogviszony kiterjed [Art. 16.§ (8)].
A sportegyesület által a tárgyhónapban teljesített kifizetésekre vonatkozóan a ’08-as
bevallást kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig elektronikus formában elküldeni az
adóhatósághoz.
Hogyan részesülhetnek a sportegyesületek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?
Az Szja. tv. 45.§-a szerint a magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet az összevont
adóalapja adójának a kedvezmények levonása után fennmaradó része, vagyis a befizetett adó
törvényben meghatározott részéről.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4.§ (1) bekezdés aa) pontja értelmében
kedvezményezett lehet az a sportegyesület is, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező
nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel jogerősen nyilvántartásba vett, és az
alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző
év első napja óta megszakítás nélkül a Ksztv. 26.§ c) pontjában meghatározott közhasznú
tevékenységgel ténylegesen foglalkozik.

Adományok
A sportegyesület a közhasznú (cél szerinti) tevékenységére juttatott adományokat,
amennyiben vállalkozási tevékenységet is végez, elkülönítetten köteles nyilvántartani. Mivel a
társasági adó alapja a vállalkozási tevékenység jövedelme, így értelemszerűen a közhasznú
tevékenységgel kapcsolatosan kapott bevételek nem képezik az adó alapját.
A sportegyesületnél abban az esetben kell adóalap-növelő tételként figyelembe venni a kapott
adomány összegét, vagy az adomány arányos részét (mely arány megegyezik a vállalkozási
bevétel részarányával az összes bevételen belül), ha az adóév utolsó napján a szervezetnek
nyilvántartott köztartozása van, vagy ha a vállalkozási tevékenysége túllépte a Tao. tv. által
meghatározott kedvezményezett mértéket [Tao. tv. 9.§ (3) bekezdés c) pont].

A sportegyesületek részére adományt juttató adózó a Tao. tv. és a Szja tv. szerint jogosult
kedvezmény igénybevételére, attól függően, hogy mely besorolási kategória szerinti
(közhasznú, kiemelkedően közhasznú) szervezetet támogat. Ha a közhasznú besorolás az
adóéven belül változik, az adóév utolsó napján érvényes besorolásának megfelelő előírásokat
kell az adóév egészére alkalmazni.
2010. január 01-jét követően juttatott támogatás után a személyi jövedelemadó hatálya alá
tartozó adózó (magánszemély) nem vehet igénybe kedvezményt.
A Tao. tv. hatálya alá tartozó adózó 2010. január 01-jét követően folyósított támogatás
alapján ha kiemelkedően közhasznú szervezetet támogat, vagy közhasznú, kiemelkedően
közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés alapján nyújt támogatást, azon
túl, hogy a juttatott összeget ráfordításként elszámolja, további adózás előtti eredmény
csökkentő tételt alkalmazhat egyéb törvényi feltételek fennállása esetén [Tao. tv. 7.§ (1)
bekezdés z) pont].
A támogatás a támogatót akkor jogosítja kedvezményre, ha arról a támogatott a törvényben
előírt tartalommal igazolást állít ki. Az igazolást a kedvezményre való jogosultság
keletkezésének időpontjában, de legkésőbb az adóévet követő év - 2010. január 31-ig - kell az
adományozó rendelkezésére bocsátani.

Adónaptár
Bevallás száma:

’08 (bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal
összefüggő adóról, járulékokról)
’01 (egyéb adónemek)

’28 vagy ’29 (társasági adó)

’65 (áfa-bevallás)

’01 (nyilatkozat fizetendő adó hiányáról)

Beadási határidő:
tárgyhónapot követő hó 12-ig (vagy ’NY-es
nyilatkozat fizetendő adó hiányáról)
annak megfelelően, hogy az adózó a bevalláson
feltüntetett mely adónemeknek válik alanyává:
- tárgyhónapot követő hó 20. napjáig,
- negyedévet követő hó 20. napjáig,
- adóévet követő év február 25-éig
ha nem tett társasági adóbevallás helyett
nemleges nyilatkozatot (’NY);
- tárgyévet követő év május 31-ig
ha áfa-körbe tartozik; a bevallás gyakoriságtól
függően (a kezdő adóalany negyedéves bevalló):
- tárgyhónapot követő hó 20. napjáig,
- negyedévet követő hó 20. napjáig,
- adóévet követő év február 25-éig
ha a társasági-adóbevallást helyettesítő
nyilatkozatot tesz,
- tárgyévet követő év február 25.

Forrás: http://www.apeh.hu/regiok/eszakalfold/aktualis/sportegyesuletek.html

