
IGAZOLÁS 
nem magánszemély adózó részére  

2020. évi közhasznú jogállással rendelkező 
szervezetnek adott juttatásról1 

1. Az adomány jogosultjának (adományozott) 

1.1 megnevezése:  ISZTI Közhasznú Nonprofit Kft. 

1.2 székhelye:  1153 Budapest, Bocskai u. 70-76. 

1.3 adószáma:  18158359-2-42 

2. Az adománnyal támogatott cél: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján  

3. Az adomány összege: ............................. Ft, azaz ................................................ forint2 

- ebből a tartós adomány adóévi összege: ................. Ft, azaz ....................... forint 

- a tartós adományozásról megkötött szerződés kelte: ........ év ............... hó .... nap 

4. Az adományozó 

4.1 megnevezése: ........................................................................................................ 

4.2 székhelye .............................................................................................................. 

4.3 adószáma: ___________-__-___ 

Nyilatkozom, hogy az adomány megfelel az 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 1/a. pontjában foglalt 
adomány fogalmának, illetve a 3. sz. melléklet B) 17. pontjában foglaltaknak. Az igazolást az 
adományozó társasági adóalapjának megállapításához az 1996. évi LXXXI. törvény 3. sz. melléklet 
B)17. pont szerinti vállalkozás tevékenységének érdekében felmerült ráfordítás igazolásához, 
valamint a 7. § (1) z) pontja szerinti - figyelemmel a 7.§ (7) bekezdésben foglaltakra is - csökkentő 
korrekció érvényesítéséhez adtam ki.  

Nyilatkozom, hogy az adomány megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény 259.§ 9/A pontjában szereplő 
közcélú adomány fogalmának. Az igazolást az adómentes értékesítés igazolására a 2007. évi 
CXXVII. törvény 11.§ (3) a) és 14.§ (3) – figyelemmel a 259.§ 9/A c) pontban foglaltakra is – 
érvényesítéséhez adtam ki. 3 

Kelt: ............................................., ................. év ................... hó ................. nap 

P. H. 

a szervezet képviselőjének aláírása 

                                                 
1 Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] §7, z pontjának előírásai szerint az 

adóalapot csökkenti: 
- tartós (legalább 3 évre szóló) adományozási vállalás esetén - szerződés kötés után - az adomány 40%-ának 

megfelelő adókedvezmény vehető igénybe; 

- rövidebb, vagy nem meghatározott időtartamú adományozás esetén a cég 20%-os adókedvezményt vehet 
igénybe. 

2 Itt kell feltüntetni az adományozó által az adóévben adományként  

- befizetett (átutalt) pénzösszeget, 

- térítés nélkül átadott eszköz, adományozó könyveiben szereplő könyv szerinti (ennek hiányában szokásos piaci) értékét, 

- térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, adományozó könyveiben szereplő bekerülési (ennek hiányában szokásos piaci) értékét. 
3 amennyiben pénzösszeg adományozásáról van szó, akkor ezt a részt törölni kell! 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV

