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IGAZOLÁS

KOCZÓKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmező (székhelye: Monorierdő, Tölgyfa u . 83., adószáma: 13202312 - 2 - 13)
(a továbbiakban: Támogató adózó) és Pil isi  Labdarúgó Klub kérelmező (székhelye: 2721 Pil is, Dózsa György utca 33.,
adószáma: 18701531 - 1 - 13, képviselője: Zuber Gyula) (a továbbiakban: Támogatott) részére. Értesítem Önöket, hogy
együttes kérelmükre igazolást adok ki az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban megjelölt Támogató adózó által
felajánlott kedvezményezett célra a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tao. tv.) 24/A. §-ban foglalt rendelkező nyilatkozat Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz történő megtételéhez.

A kedvezményezett cél a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés c)
pontja alapján

Felajánlás a látvány-csapatsport Tao. tv. 22/C. § (1)
bekezdésében meghatározott jogcím(ek)re

A Támogatott sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról
rendelkező határozat száma ki/JH01-5399/2014 (jóváhagyó)

A támogatás
jogcíme a
Tao. tv. 22/C
§ (1)
bekezdése
alapján

A támogató adózó
által felajánlott
összeg (kiegészítő
sportfejlesztési
támogatással és 1%-
kal együtt)

A kiegészítő
sportfejlesztési
támogatás
összege (a
felajánlás
12,5%-a)

A Tao. tv. 24/A.
§ (25)
bekezdése
alapján
meghatározott
összeg 1%-nak
1/3-a

A Tao. tv. 24/A.
§ (25)
bekezdése
alapján
meghatározott
összeg 1%-nak
2/3-a

A
felajánlásból
a
Támogatottat
megil lető
összeg

A felajánlásból a
Támogatottat
megil lető
összegből a
közreműködői
költségre fordítható
összeg (max2%)

Utánpótlás-
nevelés
feladatainak
támogatása

592 501 Ft 74 063 Ft 1 728 Ft 3 456 Ft 513 254 Ft 10 369 Ft

Összesen 592 501 Ft 74 063 Ft 1 728 Ft 3 456 Ft 513 254 Ft 10 369 Ft

1



dr. Vági Márton
főtitkár

A támogatás jogcíme a Tao. tv. 22/C § (1)
bekezdése alapján

A Támogatott részére
átutalandó összeg

A Támogatott adott támogatási jogcímhez
rendelt számlaszáma

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása 513 254 Ft 65100314 - 11370943

A kiegészítő
sportfejlesztési
támogatásra jogosult
megnevezése

A kiegészítő
sportfejlesztési támogatás
összege (a felajánlás
12,5%-a)

A kiegészítő sportfejlesztési
támogatásra vonatkozó szerződés
típusa (támogatási, szponzori)

A kiegészítő sportfejlesztési
támogatás folyósítására
megjelölt számlaszám

Pil isi Labdarúgó Klub 74 063 Ft támogatási 65100314 - 11020576

Az 1% 1/3-ad részének folyósítására megjelölt számlaszám 10032000-01425190-00000000
Az 1% 2/3-ad részének folyósítására megjelölt számlaszám 11707024-20489630

Igazolom, hogy a Támogató adózó által a Tao. tv. 24/A. §-a alapján felajánlott és a fentiekben meghatározott összeg
figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdése szerint kiáll ított sportfejlesztési támogatási igazolások, a kiegészítő
sportfejlesztési támogatások, valamint az ugyanazon adóévben kibocsátott igazolások Tao tv. 24/A. § (11) bekezdése alapján
esedékessé vált, de az állami adóhatóság által át nem utalt felajánlás összegével csökkentett összegére -

nem haladja meg

a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdésében és (4a) bekezdésében meghatározott támogatási intenzitás mértékét.

Az igazolás a Tao tv. 24/A. § (20) bekezdése alapján visszavonásig érvényes.

Az igazolást kiáll ító látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség hatáskörét a Tao. tv. 24/A. § (20)-(21) bekezdései
határozzák meg.

Budapest, 2015.03.30.

Az igazolást kapják:
1. Pi l isi  Labdarúgó Klub
2. KOCZÓKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3. Irattár
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