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Társasági adóból történő felajánlás és a felajánlás után járó adójóváírás
lehetőségei 2022-ben

Kis Gábor

„2022-ben is lehet
társasági adót és
adóelőleget
felajánlani sportcélú
támogatásra, vagy
filmalkotás
támogatására, ezáltal
a felajánlást tevő
adózó továbbra is
adójóváírásban
részesülhet. Érdemes
év elején újra
gondolni a felajánlás
feltételeit és
buktatóit annak
érdekében, hogy
minél optimálisabban
ki lehessen használni
az adójóváírásban
rejlő lehetőségeket.”

2022-ben is lehet társasági adót
és
adóelőleget
felajánlani
sportcélú támogatásra, vagy
filmalkotás támogatására, ezáltal
a felajánlást tevő adózó továbbra
is adójóváírásban részesülhet.
Érdemes év elején újra gondolni a
felajánlás feltételeit és buktatóit
annak érdekében, hogy minél
optimálisabban
ki
lehessen
használni az adójóváírásban rejlő
lehetőségeket.
Amennyiben az adózó - élve a
törvényben
biztosított
lehetőségével - akár az adóévi
adóelőlege, akár az éves társasági
adója összegéből a jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő
módon
tesz
felajánlást
filmalkotás,
vagy
látványcsapatsport támogatására,
akkor az adóhatóság a felajánlott
összeget
a
kedvezményezett
szervezet részére eljuttatja, az
adózót pedig jóváírás illeti meg az
átutalt összegre tekintettel.
A felajánlható összeg maximuma
adóelőleg esetében az adóelőleg 80
százaléka, az éves adó terhére
történő felajánlás esetében pedig a
fizetendő adó összegének 80
százaléka.
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Adóelőleg
terhére
történő
felajánlás 2022-ben a 22RENDNY
nyomtatványon tehető meg a
soron következő adóelőlegekre
tekintettel. Egy felajánlás akár
több
előlegfizetési
időszak
vonatkozásában is megtehető.
További feltétel, hogy a társasági
adóelőleget határidőig meg kell
fizetni. Ebben az esetben az
adóhatóság az adóelőleg fizetési
határidejét követő 15 napon belül a
kedvezményezett részére átutalja a
felajánlott
összeget.
A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
például egy havi adóelőleg fizetési
gyakoriságú adózó esetében a
márciusi adóelőleg terhére február
28-ig kell a felajánlást megtenni és
március 20-ig kell az adóelőleget
megfizetni. Ebben az esetben az
adóhatóság április 4-ig átutalja a
felajánlott
összeget
a
kedvezményezett szervezet részére
és erről az adózót értesíti.
Negyedéves adózó esetében pedig
az első negyedéves előlegről az
adózónak március 31-ig kell
nyilatkozni, április 20-ig kell az
adóelőleget megfizetni és az
adóhatóság a támogatott szervezet
részére történő átutalásról május
5-ig ad igazolást az adózónak.
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A
soron
következő
adóelőlegek
vonatkozásában a már megtett nyilatkozatok
módosíthatók,
a
korábbi
időszakok
adóelőlegei vonatkozásában viszont módosító
nyilatkozat már nem tehető. Az éves adóból
történő felajánlás esetén az éves adóbevallás
keretében lehet a felajánlásról rendelkezni. Az
éves
adó
vonatkozásában
megadott
rendelkezés nem módosítható.
Akár adóelőleg, akár éves adó terhére történő
felajánlás esetén fontos, hogy például
sportcélú felajánlások esetében az adózó
előzetesen támogatási szerződést kössön a
támogatandó
sportszervezettel,
és
rendelkezzen a támogatandó szervezet
országos
sportági
szakszövetsége
által
kiállított igazolással. Ezzel az igazolással
tanúsítja az országos sportági szakszövetség a
támogatási
szerződés
alapján
történő
felajánlás jogcímeit, illetve igazolja a felajánlás
jogosságát. A támogatás céljai lehetnek például
utánpótlás-nevelési feladatok ellátása, a
sportszervezet személyi jellegű ráfordításai,
képzéssel összefüggő feladatok, vagy tárgyi
eszköz beruházás támogatása. A felajánlott
összeg
12,5
százaléka
kiegészítő
sporttámogatásnak
minősül
és
sportszervezetek esetében a fennmaradó 87,5
százaléknak a 99 százaléka kerül átutalásra a
sportszervezet részére.

adóelőleg terhére megtenni a felajánlásokat.
További fontos szempont, hogy csak akkor jár
az adózónak a jóváírás, ha az adózó a
kedvezményezett
szervezettől
ellenszolgáltatásra nem jogosult és a már
említett
12,5
százalékos
kiegészítő
sporttámogatást támogatási szerződéssel és
nem szponzori szerződéssel kötik meg.
A társasági adóból történő felajánlással az
adózó jelentős összegű adómegtakarítást érhet
el, ezért célszerű az adótervezés során már az
adóelőlegek
összegéből
felajánlani
a
támogatandó szervezetek részére.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Az ily módon kiszámított, a sportszervezetnek
átutalt összeg után illeti meg az adózót
adójóváírás. Az adóelőleg terhére tett
felajánlások esetén az adójóváírás összege a
sportszervezet részére átutalt összeg 7,5
százaléka, az éves adó terhére történő
felajánlás esetén pedig az átutalt összeg 2,5
százaléka, vagyis jobban megéri már az
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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