TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, 7400 Kaposvár,
Béke u. 47. Adószáma: 19963156-2-14, számlaszáma: OTP 11743002-20021221 kiemelten
közhasznú szervezetként nyilvántartásba véve: 1998. július 21.-én, 1998. január 1.-i hatállyal a Pk.
60. 170/1998/9 sz. Megyei Bírósági határozattal 167. sorszám alatt –a továbbiakban támogatott,
valamint:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..adószáma /magánszemély esetén adóazonosító sz./
A továbbiakban támogató között a mai napon az alábbiak szerint.
1./ A támogató, elismerve a támogatott kiemelkedően közhasznú szervezetként végzendő feladatait,
az e megállapodásban részletezett közcélú adományt nyújt a támogatott részére, amely azt
köszönettel elfogadja.
2./........... évben a közcélú adományt a támogató ……………..Ft, azaz……………………………
…………………………………………………forint értékben , -készpénzben, -termékben,
egyéb szolgáltatás formájában nyújtja a támogatott számára.
A közcélú adományt a támogatott …………………………….....céljára jogosult felhasználni.
Az adomány részletezése ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
3./ Támogatott kijelenti, hogy a közcélú adományt a jogszabályban meghatározott kiemelten
közhasznú tevékenysége folytatásának érdekében használja fel, a jogszabálynak megfelelő
elszámolási kötelezettség vállalásával.
4./ Támogatott vállalja, hogy a támogató részére az adókedvezmény elszámolásához szükséges
igazolást megfelelő időben kibocsátja.
Az igazolás alapján:
Magánszemély: A személyi jövedelemadóról szóló módosított 1995. évi CXVII, törvény 41 § /1/
/2/ pontjai alapján a befizetett összeg 35 %-ával csökkentheti a személyi jövedelemadóját.
Egyéni vállalkozó: A személyi jövedelemadóról szóló módosított 1995. évi CXVII. törvény 42 B §
/4/ pontja alapján a befizetett közcélú adomány összegének másfélszeresét /150 %-át/ levonhatja az
adózás előtti vállalkozói jövedelemből /csökkentheti a vállalkozói adóalapot/, legfeljebb azonban a
jövedelem 20 %-áig.
Egyéb vállalkozó /társas vállalkozások / :A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 7 § /1/ z és /5/ b pontjai alapján az adózás előtti eredményt jogosultak az adomány
Másfélszeresével /150 %-ával /, legfeljebb azonban az eredmény 20 %-ával csökkenteni.
5./A támogatott vállalja, hogy a támogató nevét kiadványaiban és egyéb nyilvános megjelenése során
támogatóként feltűnteti, illetve a támogatás felhasználásáról beszámol.
…………………….20…. …………………..
……………………………..
támogatott képviselője

…………………………………
támogató képviselője

