sorszám…………………/………………..
ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött egyrészről a …………………………………………………(székhely:
……………………………………….., adószám:……………………..,képviseli:
…………………………………; a továbbiakban: Adományozó), másrészről az
ERDÉLYT JÁRÓK Közhasznú Egyesület (székhely: 4225 Debrecen, Gulyakút
utca 68., adószám: 18032334-1-09, képviseli: Csíki András; a továbbiakban:
Kedvezményezett) között a mai napon az alábbi feltételek szerint.
Az Adományozó vállalja, hogy az ERDÉLYT JÁRÓK Közhasznú Egyesület
közhasznú tevékenységét - nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység
………….évben
…………………….Ft,
azaz
………………………. forint összeggel támogatja. A Kedvezményezett
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratban
feltüntetett célokra használja fel.
1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú jogállású.
2. Az Adományozó vállalja, hogy a támogatási összeget …………év……hó
………. napjáig átutalja / befizeti a Kedvezményezett 1010343404682700-01003005 sz. , Budapest Banknál vezetett bankszámlájára.*
3. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót a www.ejke.hu
honlapján feltünteti, amennyiben a támogatásban részesült tevékenységről
kiadvány (tájékoztató) készül, vagy a sajtóban nyilvánosságot kap (riport,
újságcikk stb.), azokban feltünteti az Adományozó segítségét.
4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy semmiféle lejárt köztartozása nincs,
ellene semmiféle hatósági eljárás nincs folyamatban.
5. Az Adományozó, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy,
bármikor jogosult ellenőrizni a támogatott program megvalósulását, a
támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását.
6. Jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
vonatkozó hatályos szabályai az irányadóak.
Kelt,………………………………..
……………………………….
Adományozó

………………………………….
Kedvezményezett

*Tartós adományozás esetén az 1.sz melléklet, tárgyadomány esetén a 2. sz melléklet kitöltendő

Tájékoztató
A támogatás történhet egyszeri adományozás és tartós adományozás formájában, mely összegek
költségként (egyéb ráfordítás) elszámolhatók, ezen felül az egyszeri adományozás esetén az összeg
20%, tartós adományozás esetén az összeg 40 % csökkenti az adózás előtti eredményt.
Az egyesületünk, mint közhasznú egyesület részére – gazdasági társaságok által – nyújtott támogatások
elszámolása.
1. Egyszeri támogatási összeg: egyéb ráfordításként számolandó el (az összeg 20 %- a adózás előtti
eredményt is csökkent (az EJKE igazolása alapján)
2. Tartós adományozási szerződés alapján nyújtott támogatás (4 éven keresztül azonos vagy
növekvő összeg): a támogatás összege egyéb ráfordításként számolandó el és az összeg 40%- a
adózás előtti eredményt is csökkent (az EJKE igazolása alapján)
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 2021.01.01-től hatályos
szövege:
Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek
7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
z) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló törvény szerinti közhasznú tevékenysége támogatására … az adóévben visszafizetési kötelezettség
nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül
nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének…., továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására
visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti
értékének,
térítés
nélkül
nyújtott
szolgáltatás
bekerülési
értékének
za) 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítvány kivételével közhasznú szervezet,
…de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.
Az (1) bekezdés z) pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha
rendelkezik
a) az (1) bekezdés z) pont za) alpontjára vonatkozóan a közhasznú szervezet, által az adóalap
megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését,
székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.
A Tao. tv. 3. sz melléklet B. pontja:
„A
vállalkozási
tevékenység
érdekében
felmerülő
egyes
költségek,
ráfordítások
17. * az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke,
feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet,… által az adóalap megállapítása céljából
kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az
adomány összegét és a támogatott célt;
2011. évi CLXXV. tv. (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről
és
támogatásáról)
2.§
27.
pont
alapján:
27. tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján
nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az
adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente
legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy
nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében
utal az adományozó nevére, tevékenységére;

Sorszám: …………/…………

IGAZOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

ERDÉLYT JÁRÓK Közhasznú Egyesület adószáma: 18032334-1-09 cím: 4225
Debrecen, Gulyakút utca 68. közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
bejegyzés dátuma, határozatszám: Tpk. 60.082/2010/6. sz (je: 2010.06.25.)
Cégnév:…………………………………………………….
Székhely:…………………………….……………………...
Adószám: ……………………………………………………
Alulírott, mint az ERDÉLYT JÁRÓK Közhasznú Egyesület képviselője
igazolom, hogy a fenti gazdálkodó szervezet az ERDÉLYT JÁRÓK Közhasznú
Egyesület– mint közhasznú szervezet – részére ……….... évben
………………………… Ft, azaz ……………………………………… forint
összegű támogatást nyújtott nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
közhasznú célra. A juttatás adóévében az EJKE eredménye a juttatás
következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a
beszámolója elkészítését követően a www.ejke.hu oldalon való közzététellel
igazol.
Kelt, …………………………..

……………………………..
képviselő

1. sz melléklet: tartós adományozás

Tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött
szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó
arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés
(szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente
legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás
nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú
szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére,
tevékenységére;

Cégnév:…………………………………………………….
Székhely:…………………………….……………………...
Adószám: ……………………………………………………
által az ERDÉLYT JÁRÓK Közhasznú Egyesület (adószáma: 18032334-1-09
cím: 4225 Debrecen, Gulyakút utca 68. közhasznúsági fokozat: közhasznú
szervezet bejegyzés dátuma, határozatszám: Tpk. 60.082/2010/6. sz ;je:
2010.06.25.) részére nyújtott támogatás, a a Kedvezményezett 1010343404682700-01003005 sz. , Budapest Banknál vezetett bankszámlájára:
Év

Támogatás összege

Kelt,………………………………..
……………………………….
Adományozó

………………………………….
Kedvezményezett

2. sz melléklet: tárgyadomány
Cégnév:……………………………………………………. (Adományozó)
Székhely:…………………………….……………………...
Adószám: ……………………………………………………
Az Adományozó az ERDÉLYT JÁRÓK Közhasznú Egyesület közhasznú
tevékenységét - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel,
valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység – az alábbi
tárgyadománnyal támogatja:
Kelt,………………………………..
……………………………
Adományozó

………………………………….
Kedvezményezett

A tárgyadományt a …………… napon átvettem:
………………………………….
Kedvezményezett

