ÖSSZEFOGLALÓ
A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Megállapította: a 2016. évi LXVI. törvény
Hatályos: 2016. július 16. napjától
1.

A TÁMOGATÁS ÉS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KÉRDÉSÉNEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

A módosítás a korábban kormányrendeleti szinten rögzített szabályokat ülteti át, amelynek keretében
rögzíti, hogy a támogató a támogatás juttatásáért a támogatott szervezet részéről – szponzori
szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével  ellenszolgáltatásra
nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Ilyen megállapodás esetén a támogató nem
jogosult sem adókedvezményre, sem a jóváírásra.
A támogató ugyanakkor a szponzori szerződés szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás
juttatásáért a támogatott szervezet részéről ellenszolgáltatásra jogosult. Az erre vonatkozó szerződés
a támogató adókedvezmény igénybevételére való jogosultságát és a támogató adójóváírás
igénybevételére való jogosultságát nem érinti.
2.

TÁRGYI ESZKÖZÖK ELIDEGENÍTÉSÉNEK ÉS MEGTERHELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A módosítás szerint a beszerzéskor 100 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű nyilvántartásba
vett tárgyi eszköz a könyv szerinti érték leírásáig nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, kivéve
annak indoklásával és a jóváhagyást végző szervezet előzetes írásbeli hozzájárulásával.
A Tao törvény 22/C. § (11) bekezdését első alkalommal a 2016‐2017‐es támogatási időszaktól
jóváhagyott sportfejlesztési programok során megvalósult tárgyi eszköz beruházásokkal
összefüggésben kell alkalmazni.
3.

AZ IGAZOLÁST KIÁLLÍTÓ SZERVEZET ÉS AZ ADÓHATÓSÁG KÖZTI ELEKTRONIKUS KAPCSOLAT
SZABÁLYOZÁSA

Az igazolást kiállító szervezet az adó‐felajánlás feltételét képező igazolást a központi elektronikus
szolgáltató rendszeren keresztül köteles megküldeni az állami adó‐ és vámhatóság (NAV) részére, a
NAV pedig az átutalások megtörténtéről és összegéről, illetve azok elmaradásáról szintén e
rendszeren keresztül szolgáltat adatot az igazolást kiállító szervezet felé.
Fentieket első alkalommal a 2014‐2015‐ös támogatási időszakról kiállított igazolásokkal
összefüggésben, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó‐ és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény
hatálybalépését követő 30 napon túl esedékes átutalásokra kell alkalmazni.
Felhívjuk ugyanakkor a Tisztelt Támogatók figyelmét, hogy a látvány‐csapatsport országos
szakszövetségének elektronikus kérelmi rendszerén végrehajtott (a központi elektronikus
szolgáltató rendszerrel történő kapcsolat kiépítését érintő) fejlesztések befejezéséig, az eddigi
gyakorlat szerint járjanak el és nyújtsák be a kiállított igazolásokat az állami adó‐ és vámhatóság
részére.
Lezárva: 2016. július 20.
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