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Kiegészítő sportfejlesztési támogatás az áfa rendszerében

Kis Gábor
„A sportfejlesztési
támogatásokhoz
kapcsolódó áfa
kötelezettségek
megítélése kapcsán az
első kérdés, hogy a
támogató
ellenszolgáltatásra
jogosult-e a támogatott
részéről, ugyanis az
ellenszolgáltatásra való
jogosultság határozza
meg az áfa
kötelezettséget.”

A sportfejlesztési támogatásokhoz
kapcsolódó áfa kötelezettségek
megítélése kapcsán az első kérdés,
hogy
a
támogató
ellenszolgáltatásra
jogosult-e
a
támogatott részéről, ugyanis az
ellenszolgáltatásra való jogosultság
határozza
meg
az
áfa
kötelezettséget.

A fenti jogszabályhelyre tekintettel
a sportfejlesztési támogatások
kapcsán a társasági adóról szóló
LXXXI. törvény (Tao tv.) kétféle
támogatási formát ismer el:
-

ellenszolgáltatásra
jogosult a támogató

nem

-

ellenszolgáltatásra jogosult
a támogató

Az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII törvény (Áfa tv.)
főszabálya
szerint
termék
értékesítése, szolgáltatás nyújtása
esetében az adó alapja a pénzben
kifejezett ellenérték, amelyet a
jogosult kap vagy kapnia kell akár
a
termék
beszerzőjétől,
szolgáltatás igénybevevőjétől, akár
harmadik féltől, ideértve a
támogatások
bármely
olyan
formáját is, amely a termék
értékesítésének,
szolgáltatás
nyújtásának
árát
(díját)
közvetlenül befolyásolja.

A Tao tv. rendelkezései szerint a
támogató az jogszabály szerinti
támogatás
juttatásáért
a
támogatott szervezet részéről szponzori szerződés keretében
juttatott
kiegészítő
sportfejlesztési támogatás kivételével ellenszolgáltatásra nem jogosult,
az ezzel ellentétes megállapodás
semmis.
Ilyen
megállapodás
esetén a támogató nem jogosult
sem
a
törvény
szerinti
adókedvezményre,
sem
az
adójóváírásra.

Tehát a támogatás akkor képez
adóalapot, ha ellenérték minősül,
vagyis valamely magatartásért,
teljesítésért,
kötelezettségvállalásért járó tartozás.

A Tao tv. 22/C. § szerint a
támogató a szponzori szerződés
keretében történő kiegészítő
sportfejlesztési
támogatás
juttatásáért
a
támogatott
szervezet részéről
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ellenszolgáltatásra
jogosult.
Az
erre
vonatkozó
szerződés
a
támogató
adókedvezmény
igénybevételére
való
jogosultságát és a támogatót megillető
adójóváírás igénybevételére való jogosultságát
nem érinti.
A jogszabály egyértelműen különbséget tesz,
hogy
mikor
jogosult
a
támogató
ellenszolgáltatásra. Az ellenszolgáltatásra való
jogosultság alapozza meg az általános
forgalmi adó elszámolhatóságát.
A Tao tv. rendelkezései szerint látványcsapatsportok
támogatása
esetében
a
rendelkező nyilatkozatban felajánlott összeg
12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési
támogatásnak
minősül.
A
kiegészítő
sportfejlesztési támogatásról az adózó és a
látvány-csapatsportban
tevékenykedő
szervezet szerződésben rendelkezik, azzal,
hogy amennyiben az adózó a szerződés
alapján ellenszolgáltatásra jogosult, akkor a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás egyben az

ellenszolgáltatás általános forgalmi adó
nélkül számított, a látvány-csapatsportban
tevékenykedő szervezet által árbevételként
elszámolandó értékét jelenti.
Tehát a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
szponzori
szerződésben
meghatározott
összege ellenében nyújtott ellenszolgáltatás –
a kedvezményezett által kiállított számla
alapján
–
áfa
köteles
gazdasági
tevékenységnek minősül. A szponzori
szerződésben
meghatározott
összeget
tekintjük az adó alapjának, és az erre
felszámított áfa összegét a támogató
szervezet jogosult levonásba helyezni,
amennyiben a levonhatóság minden további
feltétele is teljesül.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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