
 
 

 

Tájékoztató/tudnivalók az adományozással kapcsolatos szabályokról 

 

A DANTE INTERNATIONAL KFT. budapesti székhelyű gazdasági társaság (1074 Budapest, 

Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-727285, adószám: 13282156-2-42), a 

www.emag.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője (a továbbiakban: „eMAG”) 

együttműködik egy adományozási program keretében a Mosoly Alapítvánnyal (székhely: 1066 

Budapest, Nyugati tér 1.; adószám: 18674190-1-42; nyilvántartási szám: AM 1239; a 

továbbiakban: „Alapítvány”). Az együttműködés keretében az eMAG a vásárlói számára a 

vásárlási folyamat során az eMAG által forgalmazott termékek körében „Adományozok” 

gombot biztosít a www.emag.hu platformon (a továbbiakban: Platform), amelynek 

segítségével a vásárlók a vásárlásaik során 300,- Ft; 500,- Ft; 1000,- Ft; 1500,- Ft vagy egyéb 

általuk meghatározott összegben támogathatják az Alapítványt. Ennek minimális összege 

300,- Ft, a maximális összege pedig 999.900,- Ft.  

A Mosoly Alapítvány hosszan tartó betegségben szenvedő gyermekek gyógyulását segítő 

ingyenes mese- és művészetterápiás tevékenységet folytató civil szervezet, amely a 

közhasznú szervezetekről szóló nyilvántartásban AM1239 számon szerepel. 

Az eMAG a vásárlói által a Platformon keresztül a vásárlási folyamat során adományozott 

összegeket (a továbbiakban: „Adomány”) azok teljes összegében eljuttatja az Alapítványnak 

annak érdekében, hogy az támogassa a beteg gyermekek mese-és művészetterápián alapuló 

gyógyulását, ill. megsegítését és így elérje az alapítvány célját. 

Az eMAG által az Alapítványnak továbbított Adomány az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény 2. § 1. pontja, valamint a 20. § (1) d) pontja szerinti adománynak minősül.  

Az adománygombokon kívül a vásárlóknak lehetőségük van egyéb összeggel támogatni az 

Alapítvány vásárlásaik során, amelynek minimális összege 300,- Ft, a maximális összege 

pedig 999.900,- Ft. 

A megrendelés véglegesítése után nem áll módunkban visszatéríteni az adomány összegét, 

a vásárló ennek tárgyában sem az Alapítvány, sem az eMAG felé követelést nem támaszthat.  

A jogi személyként adományozó vásárlók az adott pénzbeli adományt elismert költségként 

elszámolhatják, valamint – az évet követő január 31-ig küldött igazolásunk birtokában - az 

adomány értékének 20%-át adóalap-csökkentő tételként elszámolhatják a társasági adó 

megállapításakor a közzétételkor hatályos jogszabályok alapján. Ilyen esetben a rendelésben 

megadott számlázási adatok alapján az eMAG megküldi az Alapítvány részére a jogi személy 

adományozók listáját (cégnév, székhely, adószám, telefonszám, adomány összege, 

adományozás időpontja), amely alapján az Alapítvány az adott adományról a jogszabályban 

foglaltak szerint kiadja az igazolást a jogi személy adományozók részére a 

költségelszámolásához. 

Az adományozó magánszemélyek személyes adatait az eMAG nem továbbítja az Alapítvány 

részére. 

Budapest, 2020. április 2. 
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