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Tárgy: Együttes kérelem Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés c) pontja alapján történő igazolás kiállítására

Tisztelt Főtitkár Úr!

A(z) Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelmező (székhelye: 9400 Sopron, Mátyás Király utca
19. , adószáma: 10008676-2-08, képviselője: Kövesdi Szilárd István) (a továbbiakban: Támogató adózó) és a(z) Soproni Vasutas Sport
Egylet kérelmező (székhelye: 9400 Sopron Lővér körút 1. , adószáma: 19882376-2-08, képviselője: Ungvári Csaba Gergely) (a
továbbiakban: Kedvezményezett) - hivatkozással a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao. tv.) 24/A. § (20) bekezdésére - azzal az együttes kérelemmel fordul Önhöz, hogy a látvány-csapatsport adó-
felajánlás útján történő támogatásának feltételét képező igazolást kiállítani szíveskedjen.

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

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

Támogatási időszak 2020/21

A Kedvezményezett sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról
rendelkező határozat száma
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A Támogató adózó által felajánlott teljes összeg (Ft)* 2 164 585 Ft
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A támogatás jogcíme a Tao. tv. 22/C. § (1)
bekezdése alapján

A Támogató adózó által felajánlott
összeg (kiegészítő sportfejlesztési

támogatással és 1%-kal együtt) (Ft)*

A Kedvezményezett adott
támogatási jogcímhez rendelt

számlaszáma

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 2 164 585 Ft 11737083-24687517

Összesen 2 164 585 Ft

* A Kedvezményezett részére e felajánlás alapján a teljes összegből a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összeggel (felajánlott összeg 12,5 százaléka) és a Tao. tv. 24/A. § (25)
bekezdés alapján meghatározott összeggel (a felajánlott összeg, kiegészítő sportfejlesztési támogatással csökkentett összegének 1 százaléka) csökkentett összeg kerül átutalásra.

Kérjük, hogy a Tao. tv. 24/A. § (20), a (21) és (21a) bekezdései alapján, a 22/C. §-ban foglaltak figyelembevételével az adófelajánláshoz
szükséges igazolást kiállítani szíveskedjen.

Budapest, 2022.04.26.

....................................................... .......................................................
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság Soproni Vasutas Sport Egylet
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