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Felsőoktatási támogatási megállapodás adókedvezménye

Kis Gábor

„A felsőoktatási
támogatási
megállapodás
jogszabály definíciója
szerint: a nemzeti
felsőoktatásról szóló
törvény szerinti
alapítóval vagy
fenntartóval
felsőoktatási
intézmény alapítására,
működésének
biztosítására kötött,
legalább 5 évre szóló
megállapodás.”

A
társasági
adóról
és
az
osztalékadóról szóló törvénybe 2014.
november 27-től került beiktatásra a
fenti adókedvezmény lehetősége. Az
adókedvezmény
az
úgynevezett
„felsőoktatási támogatási megállapodás” alapján nyújtott összeg után
érvényesíthető. 2014. évben kötött
ilyen megállapodás alapján először a
2014. adóévi adókötelezettség megállapítása során találkozhattak vele a
társaságok.

amely nem feltétlenül 5 adóéves –
időtartamra
kötött
szerződés
alapján az adózónak 5 (vagy több)
egymást követő év mindegyikében
támogatást kell nyújtania.
Felsőoktatási támogatási megállapodás közhasznú felsőoktatási
intézmény támogatására is köthető,
vagy – az adózó döntése szerint –
ilyen jogállású felsőoktatási intézménnyel köthető tartós adományozási szerződés, vagy bármiféle
írásos megállapodás nélkül is
támogatható a közhasznú intézmény.
Ilyen esetben az adózó a döntésének
megfelelően érvényesíthet ahhoz
kapcsolódó kedvezményt, azonban
„halmozottan” nem élhet azzal.

A felsőoktatási támogatási megállapodás jogszabály definíciója szerint:
a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény szerinti alapítóval vagy
fenntartóval felsőoktatási intézmény
alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább 5 évre szóló
A törvény vonatkozó előírásai szerint
megállapodás.
ugyanis csökkenti az adózás előtti
Hazánkban – önállóan vagy más eredményt az adóévben visszafizetési
jogosulttal együttesen – felsőoktatási kötelezettség nélkül adott pénzbeli
intézményt alapíthat a magyar állam, támogatás, térítés nélkül átadott
országos nemzetiségi önkormányzat, eszköz könyv szerinti értékének,
egyházi jogi személy, gazdasági térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
társaság, alapítvány, közalapítvány bekerülési értékének
vagy vallási tevékenységet végző
• 20 százaléka – tartós
szervezet, s egyben az, aki az alapítói
adományozási
szerződés
jogot gyakorolja, ellátja a fennkeretében
40
százaléka
–
tartással kapcsolatos feladatokat is.
közhasznú szervezet,
Az alapítás módjától függetlenül,
bármely alapítású egyetem, főiskola
támogatására köthető megállapodás.
A legalább 5 éves –
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50 százaléka felsőoktatási intézmény Ennek alapján az adózó egy támogatási ügylet
felsőoktatási
támogatási
megállapodás tekintetében vagy a 20, vagy a 40, vagy az 50
százalékos mértékű kedvezmény igénybevételére
alapján történő
jogosult. A felsőoktatási megállapodás alapján az
támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózót akkor is 50 százalékos mértékű kedvezmény
adózás előtti eredmény összege.
illeti meg, ha közhasznú egyetem, főiskola
támogatására köt megállapodást.
A jogszabály azon alapelvből következően, amely
szerint ha a törvény ugyanazon a ténybeli alapon Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
figyelembevételét, az adózás előtti eredmény kapcsolatban keressék munkatársainkat.
csökkentését, azzal egy esetben lehet élni.
•

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.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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