A sporttámogatás, mint társasági adó megtakarítási lehetőség iránt
érdeklődő profitorientált vállalkozások 2015. január 1-jétől – a korábban
megszokott támogatási rendszerhez képest magasabb adóelőnyt
biztosító új konstrukció – „a rendelkezés az adóról” (adófelajánlás)
intézmény keretében is részesülhetnek a sporttámogatás nyújtotta
gazdasági előnyökből. Azon vállalkozásoknak, akik egy kedvező,
adófizetési kötelezettség csökkentő megoldás mellett érdekeltek
vállalkozásuk
népszerűsítésében
és
új
üzleti
lehetőségek
feltérképezésében, nem árt tisztában lenniük, hogyan működik az
adófelajánlás a gyakorlatban.
Az alábbiakban szakértőink összegyűjtötték az új támogatási konstrukcióval
kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket, melyek átgondolásával
felmérheti, milyen előnyöket biztosíthat a társasági adóról való rendelkezés az
Ön vállalata számára.

Miről szól az új támogatási forma, a „rendelkezés az adóról”?
A társasági adó rendszerébe bevezetett új adófelajánlási szabályok szerint az
adózó a havonta vagy negyedévente esedékes társasági adóelőlegei, az
adóelőleg-kiegészítés („feltöltés”), valamint a fizetendő adó meghatározott
részének látvány-csapatsport támogatási célra történő felajánlásáról
rendelkezhet. A gyakorlatban az adózónak továbbra is eleget kell tennie
előlegfizetési, feltöltési, valamint társasági adó fizetési kötelezettségének, a
rendelkező nyilatkozata(i) alapján tett felajánlásokat az adóhatóság továbbítja a
kedvezményezett szervezet(ek) részére.
A felajánlásra tekintettel az adózót adójóváírás illeti meg, amelynek mértéke
akár a kedvezményezetteknek átutalt – kiegészítő támogatással és hatósági
díjjal csökkentett – összeg 7,5 százaléka is lehet, ha az adózó legkésőbb a
„feltöltéskor” (azaz naptári éves adózóknál december 20-ig) megteszi a
szükséges rendelkező nyilatkozatot. A rendelkező nyilatkozat az éves
adóbevallás benyújtásával egyidejűleg is megtehető, azonban az adójóváírás
mértéke ebben az esetben már csak 2,5 százalék.
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Miért érdemes rendelkezni a társasági adójáról?
1. Társasági adóelőny: Az adóelőleg, illetve az adóelőleg-kiegészítés
terhére történő rendelkezés esetén akár 6,5 százalékos tényleges
társasági adójóváírás is elérhető, amely jóval kedvezőbb társasági adó
megtakarítási lehetőség, mint a klasszikus régi sporttámogatási
rendszerben történő támogatás.
2. Szponzoráció: A felajánlás 12,5 százalékának megfelelő összegben a
támogató a sportszervezetek által kínált szponzorációs lehetőségek
széles tárházából válogathat – például a logója megjelenhet
sportesemények helyszínén vagy akár sportolók mezein –, így az
adójóváírással egyidejűleg plusz lehetőséget kap cége ismeretségének
elősegítésére, termékei, szolgáltatásai népszerűsítésére.
3. Kapcsolatépítés: A sporttámogatás rendszere jóval többet jelent egy
adófizetési kötelezettségcsökkentő megoldásnál, mivel a támogatási
rendszerben való részvétel során olyan kapcsolatokat építhet ki, melyek
később akár potenciális üzleti lehetőségeket is kínálhatnak vállalata
számára.
4. Nem szükséges a támogatás „előfinanszírozása”: A támogatóknak a
korábbi rendszerhez képest nem kell előre megfinanszírozni a
támogatást a későbbi adókedvezményért cserébe. A rendelkező
nyilatkozat megtételével ugyanis az adóhatóságnak már megfizetett
társasági adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, valamint adó egy része kerül
átirányításra a kedvezményezett sportszervezet javára.
5. Az adóról való rendelkezésnek nincs hatása az üzemi (üzleti)
eredményre: Az új rendszerben azon vállalkozások is részesülhetnek a
sporttámogatásból fakadó gazdasági előnyökben, akik a Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerint készítik el
beszámolójukat, illetve jelentenek külföldi anyavállalataik felé. A
felajánlás ugyanis a megfizetett adó(előleg), adóelőleg-kiegészítés
terhére történik, így annak nincs hatása a vállalat üzemi (üzleti)
eredményére.
6. Nincs többlet adminisztráció, átlátható pénzmozgás: Az adófelajánlás
keretében történő sportcélú támogatás, a korábbi rendszerhez képest
nem jár többlet adminisztrációs teherrel, a rendszer jellegéből fakadóan
a rendelkező nyilatkozat megtétele mellett nincs szükség további –
például a támogatás átutalásáról szóló – bejelentés megtételére.
Emellett a felajánlások, a kiegészítő támogatás és a hatósági díj
megfelelő kedvezményezettnek történő utalását és a törvényi
feltételek
fennállásának
vizsgálatát
az
adóhatóság
végzi.
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Hogyan működik
szponzoráció?

a

kiegészítő

sporttámogatás

és

a

A felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak
minősül, amelyről az adózó és a kedvezményezett támogatási vagy szponzori
szerződést köthet. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja – az
adózó döntése szerint – a kedvezményezett sportszervezet, a sportági
szakszövetség, vagy bármely azonos sportágban működő sportszervezet
(sportiskola), vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
közhasznú alapítvány lehet.
A reklámszolgáltatás iránt érdeklődő adózó tehát választása szerint dönthet
arról, hogy mely sportszervezet által nyújtott szponzorációs lehetőségek
előnyösebbek vállalkozása számára.

Mit kell tennie a gyakorlatban, hogy részesülhessen a
társasági adóról való rendelkezésből fakadó előnyökből?
A társasági adó felajánlása a gyakorlatban a következők szerint működik:
1. Támogatási
és
sporttámogatási
megkötése

kiegészítő
szerződések

Az új támogatási konstrukció
első lépéseként a gyakorlatban a
potenciális támogató – azaz
bármely, 100 ezer forintot meg
nem haladó köztartozással
rendelkező társasági adóalany –
és a kedvezményezett
sportszervezet megállapodást
kötnek a felajánlás összegéről és
jogcíméről (a kedvezményezett
sportszervezet jóváhagyott
sportfejlesztési programja
alapján például utánpótlásnevelési feladatok ellátása, tárgyi
eszköz beruházás, személyi
jellegű ráfordítások támogatása).
A felajánlásról szóló támogatási
szerződés megkötésével
egyidejűleg az adózó a
kiegészítő sporttámogatásban
részesíteni kívánt
kedvezményezettel támogatási
vagy szponzori szerződést köt.
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2. Igazolás a felajánlásról (rendelkezésről)
A szerződéskötést követően az adózó és a kedvezményezett együttes
kérelmére, az erre a célra kijelölt eljáró hatóság igazolást állít ki a
felajánlás összegéről, amelynek során megvizsgálja azt is, hogy a
kedvezményezett jogosult-e a felajánlás befogadására. Az igazolást a
sportági szakszövetség vagy a Magyar Olimpiai Bizottság részére történő
felajánlás esetén az Emberi Erőforrások Minisztériuma, míg hivatásos
sportszervezetek,
amatőr
sportszervezetek
(sportiskolák)
vagy
sportcélú alapítványok támogatása esetén a sportági szakszövetség
állítja ki.
A felajánlás teljesítésének feltétele, hogy az adózó rendelkezzen a fenti
igazolással és annak egy példányát az illetékes adóhatóságnak
megküldje.
3. Rendelkező nyilatkozat és a felajánlás korlátai
A rendelkező nyilatkozat megtételére három ütemben van lehetőség:


Felajánlás az adóelőleg terhére: Az adózó a havonta vagy
negyedévente esedékes társasági adóelőlege maximum 50
százalékának kedvezményezett célra történő felajánlásáról
rendelkezhet (50 százalékos korlát). A rendelkező nyilatkozatot
az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva
álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig lehet megtenni a
soron következő adóelőleg(ek) terhére, az adóhatóság honlapján
elérhető RENDNY nyomtatvány (A 2015. adóévre: „Rendelkezés a
2015. évre vonatkozóan a társasági adóelőleg kedvezményezett
célra
történő felajánlásáról”) elektronikus úton
történő
benyújtásával.



Felajánlás az adóelőleg-kiegészítéskor és a fizetendő adó terhére:
Amennyiben az adózó az adóelőlegekről való rendelkezés
lehetőségével nem kívánt élni, vagy a felajánlott adóelőlegek
összege nem éri el a fizetendő adó 80 százalékát, úgy
o

az
adóelőleg-kiegészítési
kötelezettségről
bevallásában („feltöltéskor”) és/vagy,

o

az éves társasági adóbevallásában

szóló

rendelkezhet a még nem fel nem ajánlott adóelőlegének, adójának
kedvezményezett célra fordításáról.
A felajánlások összértéke a fizetendő társasági adó 80 százalékáig
terjedhet (80 százalékos korlát).
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4. A felajánlás kedvezményezett részére történő átutalása
Az új támogatási konstrukció speciális jellegéből fakadóan a nyilatkozat
megtételét követően az adózót nem terheli egyéb adminisztrációs
kötelezettség, a felajánlás kedvezményezett(ek) részére történő
átutalását, valamint a kiegészítő sporttámogatás és a kapcsolódó 1
százalékos hatósági díj átutalását az adóhatóság teljesíti.
Az átutalásra az adóelőleg fizetési, feltöltési, valamint az éves
adófizetési kötelezettség esedékességét követő 15 napon belül kerül
sor, feltéve, hogy e kötelezettségek az adózó által megfizetésre
kerültek.
Az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék)
o

87,5 százalékának
 99 százalékát a kedvezményezett részére,
 1 százalékának 1/3-ad részét az Emberi Erőforrások
Minisztériuma részére,
 1 százalékának 2/3-ad részét az érintett sportági
szakszövetség részére,

o

12,5 százalékát az adózó döntése alapján a kiegészítő
sporttámogatás befogadására jogosult szervezet részére
utalja át.

5. Adójóváírás
Az adózót a felajánlásért cserébe adójóváírás illeti meg. Az adójóváírás
alapja a felajánlott összeg kedvezményezettnek átutalt része, azaz a
felajánlott összeg 87,5 százalékának a 99 százaléka, tekintettel arra,
hogy a kiegészítő sporttámogatás összege és az 1 százalékos hatósági díj
nem képezi az adójóváírás alapját.
Az adójóváírás mértéke az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítésről
történő rendelkezése esetén 7,5 százalék, míg a feltöltést követően (az
éves adóbevallásban történő rendelkezés esetén) az adójóváírás
mértéke már csak 2,5 százalék. A jóváírás összege egyik esetben sem
haladhatja meg a fizetendő adó 80 százalékának a 7,5 százalékát, illetve
a 2,5 százalékát.
Az adójóváírást az adóhatóság az éves adóbevallás benyújtásának
határidejét követő második hónap első napján (naptári éves adózóknál
július 1-jén) az adózó társasági adófolyószámláján külön csökkentő
tételként kimutatja.
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6. A felajánlások felhasználása
A rendelkezés az adóról intézmény keretében tett társasági
adófelajánlások, a korábbi támogatási rendszerhez hasonlóan a
kedvezményezett sportszervezet sportfejlesztési programjának a
megvalósítását szolgálják. Mivel a felajánlásokból megvalósított
sportfejlesztési program szakmai és pénzügyi megvalósításáért kizárólag
a kedvezményezett sportszervezet a felelős, a támogatóknak a
későbbiekben
nem
kell
figyelemmel
lenniük
arra,
hogy
a
kedvezményezett a befogadott támogatásokat szabályszerűen használjae fel, ezzel kapcsolatban az adózót semmilyen felelősség nem terheli.

Mennyi a tényleges „hozama” a
társasági adó sporttámogatási
célokra történő felajánlásának?

Összefoglalva, mindez azt jelenti,
hogy azon vállalkozás, aki részesülni
kíván a sporttámogatás nyújtotta
előnyökből, akkor kerül a
legkedvezőbb adópozícióba, ha az
adófelajánlás intézményének a
keretén belül legkésőbb a
feltöltéskor benyújtja rendelkező
nyilatkozatát.
A sporttámogatásnak azonban ennél
jóval több a tényleges hozama,
hiszen az adóról való
rendelkezésért cserébe a
fentiekben részletezetteknek
megfelelően a támogató egyszerre
részesülhet adójóváírásban és
reklámszolgáltatásban.

Az adófelajánlás révén elérhető
„adóelőny” az adóelőleg(ek), illetve
az adóelőleg-kiegészítés terhére
történő rendelkezés esetén 6,5
százalékos, míg a társasági adóból
történő felajánlás esetén 2,16
százalékos társasági adó fizetési
kötelezettség csökkenés.
Amennyiben az adózó legkésőbb a
feltöltéskor megteszi a rendelkező
nyilatkozatát, az adójóváírás révén
magasabb adóelőnyre tehet szert,
mint a társasági adó rendszerében
elérhető „régi” sporttámogatási
adókedvezmény esetében, ahol a
tényleges adómegtakarítás 2,5
százalék a 10 százalékos
adókulccsal adózó vállalkozásoknál,
míg 4,75 százalék, ha az adózó 19
százalékos adómérték fizetésére is
kötelezett.
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Módosítható-e
a
nyilatkozat
tartalma az adóév során, például
a felajánlott összegek mértéke?
Igen. Azon vállalkozások, akik az
adóév során már rendelkeztek
fizetendő adóelőlegük egy részéről
valamilyen kedvezményezett
szervezet javára, választásukat
(adóelőleg-nyilatkozatukat) a
következő adóelőleg(ek)re
vonatkozóan az adóévben
legfeljebb öt alkalommal
módosíthatják. Ez a változtatás
érintheti a felajánlott összeget,
illetve a kedvezményezett
személyét is.

Megszűnik-e
a
lehetőség a
korábbi rendszerben történő
támogatásra?
A megszokott szabályok szerint
továbbra is van lehetőség a korábbi
támogatási rendszerben történő
sporttámogatásra, azonban az új –
magasabb adóelőnyt biztosító –
rendszerrel egy adóévben,
együttesen nem alkalmazható a
korábbi támogatási rendszer, az
adózó választása szerint élhet
valamelyik társasági adó
megtakarítási lehetőséggel.

Mi történik akkor, ha a „80
százalékos korlátot” meghaladó
mértékű átutalás („túlutalás”)
történt?
Amennyiben az adóhatóság által az
adóévre vonatkozóan a „80
százalékos korlátot” meghaladó
mértékű átutalás történt
(„túlutalás”), akkor a 80 százalékot
meghaladó részt a következő
adóév(ek)re felajánlott összegnek
kell tekinteni.Ebben az esetben az
adózó a következő adóév(ek)ben a
túlutalás teljes összegének
figyelembevételét követően tehet
újabb rendelkező nyilatkozatot.

Felmerül-e reklámadó fizetési
kötelezettség a szponzorációs
szerződésekre tekintettel?
Számos sporteseményhez
kapcsolódó reklámtevékenység
mentesül a reklámadó
kötelezettség alól, így nem
keletkeztet adókötelezettséget a
reklám közzététele – például a
szponzor logójának kihelyezése –
utánpótlás mérkőzés helyszínén,
amatőr sportszervezetek vagy a
látvány-csapatsportágak nemzeti
válogatottai sporteseményeinek
helyszínén.

Amennyiben az adóhatóság
határozata vagy önellenőrzés miatt
módosulna utólag a „80 százalékos
korlát”, az a kedvezményezettnek
teljesített átutalás összegét nem
érinti, ugyanakkor az adójóváírás
összegét az adóhatóság ennek
megfelelően korrigálja.
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Adóköteles azonban a hivatásos
sportszervezetek által a profi
sportversenyek helyszínéül szolgáló
sportlétesítményben vagy akár profi
sportolók mezén történő
reklámközzététel. Ebben az
esetben a reklámszolgáltatásra
irányuló szponzorációs szerződés
alapján – főszabály szerint – a
reklám közzétevője (azaz a
kedvezményezett sportszervezet)
válik a reklámadó alanyává. A
jogszabály a közzétevő mellett
bizonyos esetekben a reklám
megrendelőjét is bevonja az
adóalanyi körbe, azonban a
másodlagos adóalanyiság csak akkor
jöhet szóba, ha a megrendelő nem
rendelkezik a közzétevő
nyilatkozatával, mely szerint a
közzétevő a kapcsolódó
adókötelezettségeinek eleget tesz.
A profi sportklubbal szponzorációs
szerződést kötő adózóknak tehát
figyelemmel kell lenniük arra, hogy
amennyiben nem rendelkeznek a
reklámot közzétevő sportszervezet
nyilatkozatával vagy a reklámadó
törvény bármely más jogcíme
alapján nem mentesülnek a
nyilatkozat rendelkezésre állása
alól, akkor mind reklámadó, mind
társasági adókötelezettségük
felmerülhet a reklámszolgáltatással
összefüggésben.
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