FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Társasági adó felajánlás látvány-csapatsport támogatása céljára – az
adózó által érvényesíthető kedvezmények
Talán sokak számára nem ismert,
de a társasági adóból történő
felajánlások után – túl azon, hogy
a felajánlás nem az adózó
eredményének terhére történik,
hanem
az
egyébként
is
befizetendő
adójáról
rendelkezhet – adójóváírást is
kap a felajánlással élő társaság.
Kis Gábor
„Talán sokak
számára nem
ismert, de a
társasági adóból
történő felajánlások
után – túl azon,
hogy a felajánlás
nem az adózó
eredményének
terhére történik,
hanem az
egyébként is
befizetendő
adójáról
rendelkezhet –
adójóváírást is kap a
felajánlással élő
társaság.”

A társasági adóból látványcsapatsport
céljára
történő
felajánláshoz
kapcsolódóan
adójóváírás
vehető
igénybe,
melynek érvényesítéséhez csupán
néhány adminisztratív feltételre
kell odafigyelni, továbbá nem
mindegy, hogy a felajánlás a
havi/negyedéves
társasági
adóelőleg terhére történik, vagy a
fizetendő társasági adó terhére. A
fentiekből adódóan a társasági adó
felajánlás történhet:
•

•

a
havi/negyedéves
adóelőleg
terhére
a
társasági
adóelőleg
kötelezettség
80
százalékáig,

Az
adóelőlegből
történő
felajánlás határideje az esedékes
adóelőleg fizetési határidő napját
megelőző hónap utolsó napja. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
például a március 20-i adóelőleg
fizetési
kötelezettség
terhére
legkésőbb február 29-ig lehet
rendelkező nyilatkozatot tenni.
Természetesen
rendelkező
nyilatkozat több hónap/negyedév
adóelőleg fizetési kötelezettsége
terhére is beküldhető, sőt a
rendelkező nyilatkozat évente
többször is módosítható, a még
hátralévő
előleg
fizetési
kötelezettségeket illetően.
A fizetendő társasági adó
vonatkozásában a rendelkező
nyilatkozatot
a
társasági
adóbevallás
benyújtásának
határidejéig, jellemzően május 31ig lehet megtenni.

Akár adóelőleg terhére, akár a
fizetendő adó terhére történik a
kedvezményezett célra történő
felajánlás, az adózónak (és a
kedvezményezett
szervezetnek)
a fizetendő adó összegének több feltételnek is meg kell
80 százalékáig.
felelnie:
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az adózónak az érintett országos
sportági szakszövetség támogatási
igazolásával
kell
rendelkeznie,
miszerint
a
kedvezményezett
sportszervezet hivatalosan elfogadott
sportfejlesztési
programmal
rendelkezik és a nyújtandó támogatás
nem haladja meg a támogatási
intenzitás határát
• az adózó a vonatkozó társasági
adóbevallását határidőre be kell
nyújtsa, a fizetendő adót, adóelőleget
esedékességig meg kell fizetnie,
• az adózónak és a kedvezményezett
szervezetnek az állami adóhatóságnál
nyilvántartott, végrehajtható, nettó
módon számított adótartozása az
átutaláskor nem haladhatja meg a
százezer forintot.
Az Adóhatóság a szabályszerűen felajánlott
összegeket az adóelőleg megfizetését, illetve az
adóbevallás benyújtását követő 15. napig a
következőképpen rendezi:
•

•

•

•

Látvány-csapatsport támogatása esetén
az állami adóhatóság a felajánlott
összeg (100 százalék)
87,5 százalékának a nyilatkozat(ok)hoz
csatolt igazolás(ok) szerinti
o 99 százalékát a nyilatkozatban
megjelölt kedvezményezett,
o 1 százalékának 1/3-ad részét az
EMMI,
o 1 százalékának 2/3-ad részét az
érintett
országos
sportági
szakszövetség,
12,5
százalékát
a
kiegészítő
sportfejlesztési támogatás jogosultja

részére átutalja.
Az adózót a felajánlott és az állami adóhatóság
által átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti
meg. A látvány-csapatsport támogatása esetén
a
jóváírás
alapját
csak
a
kedvezményezetteknek átutalt 87,5 százalék
99 százaléka képezi, mivel nem jár jóváírás a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint
az „1 százalékos” összeg után.
Az adójóváírás összege:
az adóelőleg-felajánlás összegének
7,5 százaléka, de legfeljebb az éves
fizetendő adó 80 százalékának 7,5
százaléka, valamint
• az éves adó terhére tett felajánlás
átutalt összegének 2,5 százaléka, de
legfeljebb az éves fizetendő adó 80
százalékának 2,5 százaléka
A fentiekből látható, hogy sokkal nagyobb
adójóváírás érhető el, amennyiben az adózó
az
adóelőleg
terhére
rendelkezik
felajánlásról és nem a fizetendő társasági adó
terhére. Továbbá, mivel egy rendelkezéssel
több adóelőleg terhére is adható rendelkezés,
célszerű ennek megfelelően eljárni, ezáltal az
adminisztratív terhek csökkennek.
•

Az adójóváírás társasági adó mentes egyéb
bevételnek minősül.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com
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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.

