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Az adórendszer non-profit szervezeteket érintő változásai, hátrányos 
helyzetű csoportok foglalkoztatásának adózási, könyvelési háttere 

 

 

I. 2010. évi adózási változások a hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztatására összpontosítva 

 

1. A rehabilitációs hozzájárulás  

 

A szükséges jogszabályi háttér 

A rehabilitációs hozzájárulás témájának megértéséhez a következő jogszabályok ismerete 
szükséges: 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. sz. melléklet 7.pont 

177/2005. (IX. 2.) Korm. rend. a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról 

 

A rehabilitációs hozzájárulás alanya: az a munkaadó, ahol a foglalkoztatottak száma 20 
fő felett van és foglalkoztatottjai között a megváltozott munkaképességű személyek 
száma nem éri el a létszám 5%-át. 

Amennyiben eléri, akkor ezzel kiváltható a rehabilitációs hozzájárulás fizetési 
kötelezettség.  
 
Megváltozott munkaképességű munkavállaló: munkaviszony keretében foglalkoztatott 
minimum napi 4 órában alkalmazott munkavállaló. Minden ilyen fő egy főnek számít. 
Feltétel: érvényes ORSZI (Országos Rehabilitációs, és Szakértői Intézet) szakértői 
vélemény a figyelembe vett TELJES időtartamra.  
 
Ennek meglétét feltétlenül javaslom egész év folyamán ellenőrizni, ugyanis az ellenőrök 
is ezzel fogják kezdeni a vizsgálatot. 
 
A rehabilitációs hozzájárulás mértéke: 2010. évben 964.500 Ft/fő (41/A.§(5.) 

2009. évben 177.600 Ft/fő volt. 

A rehabilitációs hozzájárulás mértékét 2011. január 1-jétől kezdődően az adott naptári 
évre vonatkozó költségvetési törvény határozza meg.  
 
A rehabilitációs hozzájárulás előleg befizetés negyedévente esedékes a negyedévet 
követő hónap 20-ig a tényadatok alapján. 

Előleg bevallási kötelezettség a tárgyévet követő év február 25-én esedékes. 

Az átlagos állományi létszám meghatározása: naponkénti létszámadatok alapján 
történik, minden főt egy egész főnek kell venni, 1 tizedes jegyre kerekítve. 
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2. Adomány adójogi megítélése 
 
2.1. A Társasági adó 
 
A Társasági adóról és az osztalékadóról szóló LXXXI. Törvény 2009.12.31-ig az 
adományt a 4.§1/a. pont alapján a következők szerint definiálta: 
 
„Adomány: a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a 
közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a 
kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat (a továbbiakban: közhasznú 
tevékenység) támogatására,  
valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott 
meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás 
céljára (ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár támogatását, valamint a 
költségvetési szervnek alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre adott 
támogatást is) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, 
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás 
bekerülési értéke.” 
 
A Társasági adó törvény az elmúlt és az idei évben másként kezelte az adomány kérdését. 
 
A 7.§ (5) bekezdése alapján az adományt nyújtónál a 2009. évben adóalap növelő tétel 
volt az adomány teljes összege. 

Adóalap csökkentő tételként az adományozónál a következők szerint lehetett figyelembe 
venni az adomány összegét: 

Közhasznú alapítványnak történő adományozás esetén:100%, azaz a teljes összeg (max. 
az adózás előtti eredmény 20%-a) adóalap csökkentő tétel volt, 

Kiemelten közhasznú alapítványnak történő adományozás esetén: 150%, azaz a nyújtott 
összeg másfél szerese (max. az adózás előtti eredmény 20%, de együtt két típusú 
alapítványi körnek max. a 25%-a) volt levonható az adóalapból. 

Tartós adomány esetén további 20%-kal volt csökkenthető az adóalap. 

 

A 2010. évben adóalap növelő tétel nincs, az adóalap csökkentést a törvény 7.§ (1.) z. 
pontja a következők szerint engedi: 

Közhasznú alapítványnak nincs, kivéve tartós adományozási szerződés esetén. 

Kiemelten közhasznú alapítványnak: 50%.  

Tartós adományozás esetén: további 20%. 

Maximum együttesen az adózás előtti eredmény 100%-a, ami az előző évhez képest 
emelkedést jelent, a teljes nyereség leegyszerűsítve legalább közhasznú alapítvány részére 
nyújtott adomány céljára elkölthető. 

Ez azt jelenti tehát, hogy az adomány teljes összege ráfordításként elszámolható, ennél 
nagyobb kedvezmény a kiemelten közhasznú alapítvány részére történő felajánlás, és a 
tartós adományozás esetén lehetséges.  
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2.2. Az államháztartás egyensúlyát javító különadó  

 

2010. évtől megszűnt ez az adónem, viszont a társasági adó mértéke nőtt.  

2009-ben adóalap növelő tétel volt az adomány összege, csökkentőként viszont nem 
lehetett figyelembe venni, ami az adományozást erre az adónemre vonatkozóan nem 
segítette.  

Azáltal, hogy megszűnt ez az adónem, a társasági adó szabályai kerültek előtérbe, 
amelyek az előbb írtak alapján kedvezően változtak az adományozók részére. 

 

2.3. Személyi jövedelemadó 

 

2010. évtől megszűnt az adomány adókedvezménye.  

A 2009. évben a befizetett összeg 30%-a, tartós adomány esetén 20%-kal növelt összege 
volt. Az összes adókedvezmény összegének felső határa: 100.000 Ft volt, ami segítette az 
adományozási kedvet. 

Ez a rendelkezés hátrányosan hat a magánszemélyek adományozási kedvére. 

 

2.4. Általános forgalmi adó 

Változás nincs, nem pénzbeli adomány esetén továbbra is megfizetendő az Áfa. 

 

II. Új alapítvány létrehozása – civil szféra piacosodik 

 

Rövid kitekintés a napokban hatályba lépő alapítványok szabályozására vonatkozóan, 
mint aktualitás: 

2010. május 1-től családi/magán alapítvány is létrehozható alapító okirattal. Hasonló a 
megítélése, mint a gazdasági társaságé. 

Alapító lehet bárki. Az alapítói vagyon min. 500.000 Ft-nyi érték. A kurátor megegyezhet 
az alapítóval. 

Előnye: Vállalkozási tevékenységet végezhet, hitelt vehet fel. 

A megszűnési, átalakulási szabályok a gazdasági társasághoz hasonlóak.  

Hátránya: SZJA 1%-ots felajánlását a korábbi szabályoknak megfelelően az új alapítású 
alapítvány is csak a harmadik évtől gyűjthet. 

 

Budapest, 2010. április 27. 

 

Jónásné Penner Ágnes  

okleveles adótanácsadó,  

bejegyzett könyvvizsgáló 


