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Látvány-csapatsport támogatás esetén érvényesíthető utólagos adókedvezmény lehetősége

Kis Gábor

„…az adózó a NAV-hoz
benyújtott kérelme
alapján mentesül a 8
napos határidő
elmulasztása miatti
jogkövetkezménytől,
azaz az adóbevallás
benyújtása előtt
pótolhatja a SPORTBEJt és igénybe veheti a
látvány-csapatsport
támogatás utáni
adókedvezményt.”

A társasági adóról és osztalékadóról
szóló törvény 2016. január 1-től
hatályos módosítása értelmében a
2015. évi társasági adóbevallás
benyújtásáig nyitva álló határidőig (fő
szabály szerint 2016. május 31-ig) az
adózó a NAV-hoz benyújtott kérelme
alapján mentesül a 8 napos határidő
elmulasztása miatti jogkövetkezménytől,
azaz
az
adóbevallás
benyújtása
előtt
pótolhatja
a
SPORTBEJ-t és igénybe veheti a
látvány-csapatsport támogatás utáni
adókedvezményt.
2016. január 1-jei hatállyal a törvény
29/A. §-ába beiktatott (17) bekezdés
szerint az adózó a 2015. adóévi
társasági adóbevallás benyújtására
nyitva álló határidő utolsó napjáig
az
adóhatósághoz
benyújtott
kérelme alapján mentesül a törvény
22/C. § (3d) bekezdése szerinti, a
támogatás, kiegészítő sportfejlesztési
támogatás bejelentésére nyitva álló,
korábbi
8
napos
határidő
elmulasztásával
összefüggő,
az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény szerinti jogkövetkezmények
és a törvény 22/C. § szerinti
adókedvezményre
vonatkozó
jogosultság elvesztése alól.
Amennyiben az adózó azért esett el az
adókedvezmény
igénybevételétől,
mert akár az alap-, akár a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás vonatkozásában a 8 napos, jogvesztő
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bejelentési határidőnek 2013-ban,
2014-ben vagy 2015-ben nem tett
eleget, akkor kérelmet nyújthat be az
adóhatósághoz annak érdekében,
hogy
az
adókedvezmény
érvényesítésére
utólag
mégis
jogosulttá váljon.
Az adózó erre irányuló kérelmét –
amennyiben az üzleti év megegyezik
a naptári évvel – 2016. május 31-éig
kell benyújtani az illetékes megyei
adó- és vámigazgatósághoz. Az
adóhatóság helyt adó határozata
alapján az adózó érvényesítheti az
adókedvezményt, akár a korábbi
adóévek társasági adóbevallásainak
önellenőrzése útján is. Amennyiben
a 2013-2014-es adóévek a társasági
adó vonatkozásában ellenőrzéssel
lezárt időszaknak minősül, úgy az
adókedvezmény
igénybevétele
céljából
ismételt
ellenőrzés
kezdeményezhető.
2016. január 1-től változott továbbá a
látvány-csapatsportok támogatásával
összefüggésben a jogszabály 22/C. §
(3d) bekezdése alapján nyújtott
támogatás bejelentésére nyitva álló
határidő mind az alap-, mind pedig a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás
vonatkozásában.
Az új szabályok alapján az adózó a
támogatás
és
a
kiegészítő
sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét – annak pénzügyi
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teljesítésétől számított 30 napon belül – köteles
az állami adóhatóság részére bejelenteni.
E változás következtében a korábbi 8 napos
bejelentési határidő meghosszabbodik, továbbá a
bejelentési határidő elmulasztása nem tekinthető
jogvesztőnek. Ez utóbbi módosítás alapján a
határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem
terjeszthető elő. A rendelkezések értelmében a
határidő elmulasztása esetén az igazolási
kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az
elmulasztott cselekményt is (jelen esetben a
SPORTBEJ nyomtatvány benyújtását). Az igazolási
kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy
az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de
legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától
számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

