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Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a Kormány által a Parlamentbe
benyújtott és részben már tárgyalt adótörvény-változásokat tartalmazó
javaslatokról. A javaslatok több területet is érintenek, amelyek számot
tarthatnak ügyfeleink érdeklődésére.
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A közcélú adományozás új szabályai az áfá-ban
A 2010. június 17. napjától hatályos jogszabály értelmében nem minősül
termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adomány, illetve a
közcélú adományként nyújtott szolgáltatás, ezek tehát nem tartoznak az áfatörvény hatálya alá. Emellett, a törvény biztosítja, hogy a közcélú
adományozás ténye visszamenőlegesen ne korlátozza a korábban
érvényesített adólevonási jogot.
A jogszabály továbbá meghatározza a közcélú adomány új definícióját,
melynek értelmében közcélú adomány, adományozás a közhasznú
szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú
tevékenysége, illetve a közfeladata támogatására, valamint a külön
törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyházak részére az ott
meghatározott tevékenységük támogatására fordított termék, szolgáltatás,
feltéve, hogy
a) a körülmények alapján nem állapítható meg, hogy az adomány nem
szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű,
továbbá – egyház esetében – a külön törvényben meghatározott
célt,
b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, azzal, hogy nem
minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére
történő utalás, és
c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedően
közhasznú szervezet, az egyház által kiállított igazolással.
A fenti meghatározáshoz kapcsolódóan, 2010. június 15-én újabb módosító
javaslat került benyújtásra a Parlamentbe, amely annyiban módosítaná a
jelenlegi definíciót, hogy a jelenlegi nemleges feltételt módosítva előírná,
csak azon adomány minősül közcélúnak, amely tekintetében egyértelműen
megállapítható, hogy az kizárólag a közhasznú, a közérdekű, továbbá –
egyház esetében – a külön törvényben meghatározott célt szolgálja.
A módosítás alapján tehát nem lenne elegendő annak bizonyítása, hogy
nem állapítható meg az adomány közhasznú, közérdekű céltól eltérő
felhasználásának célja, hanem kifejezetten azt kellene bizonyítani, hogy az
a közhasznú, közérdekű cél megvalósítását szolgálja.
A fentiek alapján a közcélú adományokra eső előzetesen felszámított áfa
levonható, illetve az adott adományok nyújtása nem tartozik az áfa hatálya.
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A módosítások célja tehát a 2008. január 1-jéig hatályos szabályozás
visszaállítása volt, azzal, hogy a közcélú adomány fogalma a korábbi
rendelkezéshez képest részben módosult, hiszen a fogalommeghatározásból kikerült a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése
érdekében juttatott természetbeni adomány, ezen felül a törvényi definíció
már nem a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényre utal a
definícióban.

A helyi iparűzési adót érintő módosítások
Azt a törvény-javaslatot, amely a helyi iparűzési adóra vonatkozó
szabályokat módosítaná, és ismételten a helyi önkormányzatok hatáskörébe
utalná a helyi adók beszedését, a helyi adóval kapcsolatos hatásköröket,
már elfogadta az Országgyűlés, és jelenleg a köztársasági elnök aláírására
vár.
Fontos rendelkezése a jogszabálynak, hogy az önkormányzat jogalkotási
jogköreit kiterjeszti, ennek megfelelően, az önkormányzat – a többi helyi
adóhoz hasonlóan – a helyi iparűzési adóelőleg- és az adófizetés
esedékességére vonatkozóan is az adózás rendjéről szóló törvényben
foglaltaktól eltérően rendelkezhet, ha ezzel az adóalany számára
kedvezőbbé válik kötelezettségének teljesítése. Továbbá, az önkormányzat
a helyi iparűzési adóval kapcsolatban is alkothat rendeletet az adózás
rendjéről szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben.
További, adminisztratív jellegű változás, ami szintén a többi helyi adóra
vonatkozó szabályozás kiterjesztése, hogy az adózók a helyi iparűzési adókötelezettségük keletkezését is az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon lesznek kötelesek bejelenteni az önkormányzati
adóhatóságnál. Ezen kívül, szintén az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon kell bevallást tenniük a helyi iparűzési
adóelőleg-kiegészítés összegéről (ezt december 20-ig kell megtenni).
Az új törvény továbbá lehetőséget biztosítana az önkormányzatoknak arra,
hogy az eredményes végrehajtás céljából a hátralékokkal kapcsolatos
behajtás hatékony ellátása érdekében megkereséssel fordulhassanak az
állami adóhatósághoz a végrehajtási tevékenység végzésére. Az
önkormányzati adóhatóság havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig
keresheti meg az állami adóhatóságot a legalább 10 000 forintot elérő
tartozás végrehajtása céljából.

Egyes sporttevékenységekhez kapcsolódó
törvényváltozások
A Parlamenthez benyújtott egyik törvényjavaslat a látvány-csapatsportokra,
illetve az adott sportokhoz kapcsolódó tevékenységek adózására
vonatkozóan tartalmaz módosításokat. Jelenleg látvány-csapatsport a
labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong.

Illeték
A törvényjavaslat egyrészt mentesíti a vagyonátruházási illeték alól a
sporttelepek megszerzését, másrészt feltételesen mentesíti ugyancsak a
vagyonszerzési illeték alól, a látvány-csapatsportokban működő országos
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sportági szakszövetségeket és sportszervezeteket, ha azok sporttelep
létesítése céljából szereznek ingatlant (a sporttelep létesítésére az adott
szervezeteknek 4 évük van, és az elkészült létesítményt 15 évig kell
használniuk, hasznosítaniuk).

Személyi jövedelemadó
A törvényjavaslat szerint a látvány-csapatsport területén működő
sportvállalkozásba befektető magánszemély a befektetése összegének
megfelelően adókedvezményt vehet igénybe. Másik adókedvezmény a
látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, vagy annak tagja
részére adott pénzbeli támogatást kedvezményezi. (A két kedvezmény
együttes összege nem haladhatja meg az adóévi összevont adóalap utáni
adó összegének 50 százalékát.)
A fentiek mellett, újra adómentes természetbeni juttatás lesz –
összeghatártól függetlenül – a sportversenyen vagy sportvetélkedőn nyert
érem, trófea. A sportesemények látogatottságának növelése érdekében az
azokra szóló belépők, bérletek is adómentes természetbeni juttatások
lesznek.

Társasági adó
A törvényjavaslat kétfajta, a társasági adóból érvényesíthető
adókedvezményt határoz meg, valamint a sportcélú ingatlanfejlesztési
beruházásokra is kiterjeszti a fejlesztési adókedvezmény érvényesítésének
lehetőségét (a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű ingatlanfejlesztési
beruházás esetén).
Az egyik adókedvezmény a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége, az ilyen sportágban működő tagja (sportvállalkozás,
sportegyesület), vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
kiemelten közhasznú alapítvány részére az adóévben nyújtott támogatáshoz
kapcsolódik.
A másik adókedvezmény a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége tagjaként működő sportvállalkozásba történő befektetéshez
kapcsolódik.
A fenti adókedvezmények legfeljebb az adóévre számított társasági adó
70 százalékáig érvényesíthetők.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
A jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel rendelkező
edzők, más sportszakemberek, és a hivatásos sportolók e tevékenységének
ellenértékeként megszerzett bevételére a törvényjavaslat kiterjeszti az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás hatályát.

Általános forgalmi adó
A törvényjavaslat 5 százalékos adómértéket állapít meg a
sporteseményekre szóló belépőkre, valamint a sportlétesítmények
használati jogára vonatkozóan.
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