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Látványsportok támogatása

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a
látványsportok támogatásának kedvező adójogi hatásairól,
bemutatva mind a már törvénybe iktatott szabályok, mind a
jelenleg az Országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslat
részleteit.
A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
LXXXIII. törvény 2010 augusztusában került kihirdetésre. A szabályozás célja
a magyar sport támogatása, amely a várakozások szerint közel 20 milliárd
többletbevételhez juttatná a törvényben meghatározott öt látványcsapatsportot: a labdarúgást, a kézilabdát, a kosárlabdát, a vízilabdát és a
jégkorongot.

Társasági adó

“...a várakozások
szerint közel 20
milliárd
többletbevételhez
juttatná a törvényben
meghatározott öt
látványcsapatsportot…”

A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényt módosító rendelkezések
hatályba lépése az Európai Bizottság jóváhagyásához volt kötve. Az
egyeztetések nemrégiben – a legtöbb új rendelkezés vonatkozásában –
lezárultak, melynek eredményeként a Bizottság javaslatainak megfelelő
módosításokat tartalmazó törvényjavaslat az Országgyűlés elé került.

A támogatás jogcíme
A törvényjavaslat értelmében adókedvezményre jogosító támogatásnak a
látvány-csapatsport országos szakszövetsége, a szakszövetség
tagjaként működő amatőr és hivatásos sportszervezet, valamint a
látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú
alapítvány részére visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás,
juttatás, térítés nélkül átadott tárgyi eszköz könyv szerinti értéke, illetve a
térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke minősül.
A törvényjavaslat meghatározza, hogy a fenti támogatás milyen jogcímeken
nyújtható. Ilyen jogcímek a fent említett szervezetek támogatása esetén:






az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása;
bizonyos tárgyi eszköz beruházás, felújítás;
a sportrendezvények külön jogszabályban előírt biztonsági
követelményeinek megvalósulását szolgáló infrastruktúa fejlesztés;
képzéssel összefüggő feladatok ellátása;
személyi jellegű ráfordítások, azzal, hogy a külön jogszabályban
meghatározott hivatásos sportoló részére, valamint amatőr sportoló
részére díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni
értékkel bíró támogatás fedezetére nem nyújtható támogatás.

A hivatásos sportszervezet részére személyi jellegű ráfordítás jogcímen
nyújtott támogatás összege a törvényjavaslat alapján csekély összegű
(de minimis) támogatásnak minősül.
A fenti jogcímeken túl támogatás nyújtható országos szakszövetség
tagjaként működő amatőr sportszervezet részére a versenyeztetéssel
összefüggő költségekre, továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló
meghatározott sportköztestület részére a képzéssel összefüggő
feladatokra, illetve személyi jellegű ráfordításokra a fent említett kivételekkel.

Támogatási igazolás
A látvány csapatsport támogatásához kapcsolódó adókedvezmény
támogatási igazolás alapján vehető igénybe. Az igazolást a sportigazgatási
szerv a támogatásra jogosult szervezet kérelme alapján állítja ki, a
támogatással érintett sportfejlesztési program jóváhagyását követően.
A törvényjavaslat értelmében az igazolás kiállítása a kapcsolódó fejlesztési
program elfogadásán túl egyéb feltételekhez is kötött, például a támogatásra
jogosult szervezetnek nem lehet lejárt köztartozása, nem állhat
végelszámolás vagy kényszervégelszámolás alatt, a hivatásos vagy amatőr
sportszervezetnek részt kell vennie vagy részvételi jogosultságot kell
szereznie meghatározott bajnokságban, stb.
A feltételek teljesülését az igazolást kiadó sportigazgatási szerv ellenőrzi,
ugyanakkor javasolt az adózó és a sportszervezet közötti támogatási
szerződésbe belefoglalni, hogy a támogatott sportszervezet megfelel
ezeknek a feltételeknek.

Támogatás mértéke
A sportigazgatási szervezet által kiadott igazolások összértéke nem
haladhatja meg a támogatott sportszervezet jóváhagyott programjában
szereplő







utánpótlás fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90%-át;
a versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át;
a tárgyévi személyi jellegű ráfordítás 50%-át;
a tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak
 60%-át általános képzés esetén,
 25%-át szakosított képzés esetén;
tárgyévi beruházási, felújítási értéke 70%-át.

Adókedvezmény igénybe vétele
Az adókedvezmény – a támogatási igazolásban szereplő összeg mértékéig –
a támogatás nyújtásának adóéve és az azt követő három adóév adójából
vehető igénybe, függetlenül attól, hogy a támogatás nyújtásakor elszámolt
ráfordítás az elszámolás adóévében nem növeli az adóalapot.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes esetekben az adott támogatás
kapcsán elszámolt ráfordítás adóalap növelő tételnek minősülhet a társasági
adóról szóló törvény 3. számú melléklet A/13. pontja alapján, a kapcsolódó
adókedvezmény azonban ebben az esetben is igénybe vehető.

Az adókedvezményt a törvény hatályba lépését követően nyújtott
támogatásokra lehet majd alkalmazni.
Az adókedvezményt az állami, többségi állami tulajdonú adózók nem vehetik
igénybe.

Hatályba lépés
A törvényjavaslat ismertetett rendelkezései a javaslat elfogadása esetén
2011. július 1-én lépnek hatályba. Az ezt követően nyújtott támogatások
esetében a kapcsolódó adókedvezmény már a 2011. évi
adókötelezettség megállapítása során is alkalmazható.
Ez alól kivételt képez a hivatásos sportszervezet részére képzéssel
összefüggő feladatokra nyújtott támogatásra vonatkozó bekezdés, mivel e
rendelkezés hatályba lépése az Európai Bizottság jóváhagyásához kötött. Az
Európai Bizottság jóváhagyásáig hivatásos szervezet részére ilyen jogcímen
nyújtott támogatás általános vagy szakképzési támogatásként nyújtható.

Személyi jövedelemadó
Az említett törvény személyi jövedelemadó törvényt módosító rendelkezései
2010. augusztus 18-án léptek hatályba. A változások értelmében az
adómentes természetbeni juttatások közé bekerült a kifizető által
magánszemély részére juttatott sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet. Az
adómentesség magánszemélyenként az adóévben összességében
legfeljebb 50 ezer forint értékben nyújtott juttatásokra vonatkozik.
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