TÁJÉKOZTATÓ
A RÉSZBEN, VAGY EGYÁLTALÁN NEM TELJESÍTETT IGAZOLÁSOK KEZELÉSÉRŐL ÉS A TÁMOGATÁSOK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL
I.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
támogatási igazolások gyakorlati kezelése

1.

Amennyiben a támogató a támogatási időszakban részben teljesíti az igazolásban szereplő összeg
átutalását – figyelemmel arra, hogy az adókedvezmény igénybevételének feltétele a támogatási
igazolásban szereplő összeg átutalása – a támogató részéről az adókedvezmény igénybevétele, a
sportszervezetnél ennek esetleges elmaradásából eredő probléma elkerülése és az át nem utalt összeg
lehívhatósága céljából javasolt a támogatási igazolás felülvizsgálatának kezdeményezése. Az igazolás
kiállítására jogosult szervezet az átutalt összegeknek megfelelően módosítja a kiállított igazolást és a
„támogatási igazolás szerinti összeg” feltételét az említett két határozat együttesen igazolja. Ezt
követően a sportszervezet kérelmezheti a nem teljesített összeg vonatkozásában a program
hosszabbítását és engedélyezés esetén új igazolás kiállítását.

2.

Ha a támogatás tárgyév június 30. napja után, de az adott támogatási időszakra vonatkozó
elszámolás benyújtására nyitva álló határidőig (július 30‐ig, vagy külön kérelem esetén augusztus 14‐
ig) érkezik be, a sportszervezet döntése szerint jogosult az így pénzügyileg teljesült támogatás egy
részének vagy egészének vonatkozásában a felhasználás meghosszabbítását kezdeményezni, vagy a
június 30. napjáig saját forrásból megelőlegezett kiadás, elszámolásba történő beállításával
elszámolni.

3.

Szintén az igazolásban feltüntetett szervezetek döntésén múlik, hogy ha a támogatás a támogatási
időszakban nem valósul meg, kérelmezik‐e az igazolás visszavonását (amely során a sportszervezet
ismét jogosulttá válik az igazolásban szereplő támogatás lehívására), vagy a sportszervezet pénzügyileg
nem teljesült támogatásként kezelve kéri a hosszabbítás engedélyezését. Hosszabbítás esetén, a
hosszabbítás időszakában befolyt összeggel az engedélyező határozatban meghatározott időpontig, és
a hosszabbítás időszakában keletkezett támogatásból és saját forrásból kifizetett számlákkal és más
hitelt érdemlő bizonylatokkal köteles elszámolni.
II.

A Tao. tv. 24/A. § szerinti igazolások gyakorlati kezelése

1.

Az I.1. pontban hivatkozott „támogatási igazolás szerinti összeg” szerinti feltétel az adó‐
felajánláshoz kiadott igazolások esetében nem releváns. A NAV által teljesített összeg
vonatkozásában a ‐ jogszabályi feltételek fennállása esetén ‐ támogatót megilleti az adójóváírás, e
miatt nem szükséges az igazolást felülvizsgálni. Az elsősorban a sportszervezet érdeke, hogy
valamennyi sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban szereplő jogcím és összeg
vonatkozásában a teljes összeg lehívásra, felhasználásra kerüljön.

2.

Az I.2. és I.3. pontokban írtak itt is irányadóak, azzal a különbséggel, hogy a támogatás átutalását
nem a támogató, hanem az adóhatóság teljesíti.

A bemutatott esetek Elektronikus Kérelmi Rendszerben (EKR) történő kezeléséről szóló tájékoztató az alábbi
linken is elérető
http://img.hunbasket.webpont.com/kosarsport/download/tao/Reszben_vagy_nem_teljesitett_tamogatasok_E
KR‐ben_torteno_kezeleserol_bejelenteserol.pdf
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