ÖSSZEFOGLALÓ
A 107/2011. (VI.30.) KORMÁNYRENDELET (A TOVÁBBIAKBAN: RENDELET)
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I.

164/2017. (VI.28.) Kormányrendelet (Hatályos: 2017. június 29. napjától)

1. A jogszabály pontosítja az ellenőrző szervezet fogalmát.
2. A jogszabály a képzés jogcímet érintően tartalmaz módosítást.
3. A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen elszámolhatóvá válik a számvitelről
szóló törvény szerinti immateriális javak beszerzése, előállítása.
4. A jogszabály - mind a jogcímek közti, mind pedig az aljogcímek közti módosítások
esetében - egyértelművé teszi, hogy a már jóváhagyott sportfejlesztési programok
vonatkozásában módosítás keretében nincs lehetőség a jóváhagyott támogatási
összeg növelésére.
5. A jóváhagyott sportfejlesztési program szerinti egyes jogcímen, aljogcímen belüli
tételek módosítása (pl. tétel típus, darabszám, beárazott költség) – a jogcímre,
aljogcímre jóváhagyott támogatás és saját forrás összegének változatlan hagyása
esetén – az aljogcímen belüli módosításra vonatkozó kérelemben és szabályok szerint
– május 31-i véghatáridővel, legfeljebb három alkalommal – lehetséges.
6. A sportfejlesztési program jóváhagyásakor megtett, támogatáshoz tartozó általános
forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozat egy alkalommal módosítható.
7. A támogatott szervezet az elszámolása során az adott elszámolási időszak végéig, de
legkésőbb augusztus 14-ig pénzügyileg teljesített számlákkal számol el. A
megállapodás, szerződés szerinti teljesítésre és számlakiállításra az adott támogatási
időszak végéig kerülhet sor.
8. Ha a támogatott szervezet a Tao. tv. 30/I. §-a értelmében Európai Bizottság látványcsapatsport támogatási rendszert jóváhagyó határozatának hatálya alá tartozik, a
hivatkozott törvényhely szerinti jogcímek vonatkozásában a - támogatás és a saját
forrás összege mellett - támogatási szerződés keretében kapott kiegészítő támogatás
összegével is kötelesek a Rendeletben foglaltak szerint elszámolni.
9. Az utófinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások esetében
részelszámolás a támogatási időszak során bármikor benyújtható.
10. Az elszámolások ellenőrzésére nyitva álló határidő 180 (részelszámolások esetében
45) napra módosul. Az elszámolások lezárására nyitva álló határidő indokolt esetben
további 180 nappal meghosszabbítható.
11. Amennyiben a támogatott szervezet nem nyújtja be határidőben az adott támogatási
időszakra szóló elszámolását, annak visszafizetése során kamatfizetési kötelezettség
terheli.
12. A jogszabály a kizárásról szóló döntés vonatkozásában mérlegelési jogkört biztosít az
ellenőrző szervezet részére.
13. A jóváhagyást végző szervezet vonatkozásában módosult az adatszolgáltatásra
vonatkozó határidő (korábbi július 15. helyett, október 15.), továbbá új
kötelezettséggel bővült.
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14. 15 napra módosult a beküldésre vonatkozó határidő azon esetekben, amely során a
támogatott szervezet élve a jogszabály nyújtotta lehetőséggel a 100 ezer forint alatti
számlák beküldése nélkül számol el és az ellenőrző szervezet számviteli bizonylat
benyújtására szólítja fel.
15. A jogszabály - a Tao törvénnyel összhangban - az alapítványok esetében törli
közhasznúság feltételét.
16. További módosításokat tartalmaz az Uniós jogszabályoknak történő megfelelés, a Tao
törvény módosítása, valamint a röplabda sportág látvány-csapatsportágak közé
kerülése miatt.
A jelen tájékoztató
 2-3., 7. és 9-10. pontjaiban foglaltakat a módosítás hatálybalépésekor még le nem
zárt sportfejlesztési programok elszámolásaival összefüggésben,
 12. pontjában foglaltakat a 2011-2012-es támogatási időszaktól jóváhagyott
sportfejlesztési programokkal összefüggésben,
 4-6. pontjait a 2011-2012-es támogatási időszaktól jóváhagyott módosításokkal
összefüggésben
is alkalmazni kell.
 8. pontjában foglaltakat első alkalommal a 2017-2018-as támogatási időszakban kell
alkalmazni.
 15. pontjában foglaltakat a Tao. törvényt módosító 2017. évi LXXIII. törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok jóváhagyására
irányuló kérelmek elbírálása, és a folyamatban lévő sportfejlesztési programok
megvalósítása során is alkalmazni kell.
II.

128/2017. (VI.8.) Kormányrendelet (Hatályos: 2017. június 9. napjától)

1. A módosítás bevezeti az utóellenőrzés intézményét, amely során a jogszabályban
meghatározott esetben és szabályok szerint a sportfejlesztési program egésze
megvalósulásának utólagos ellenőrzésére – ideértve a sportfejlesztési program
jóváhagyását, a támogatási igazolás kiállítását, a jóváhagyott sportfejlesztési program
megvalósítását és a támogatások felhasználásának ellenőrzését – kerülhet sor.
A módosításokat a hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a már lezárt
elszámolások estében is alkalmazni kell.
Lezárva: Budapest, 2017. július 10.
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