ÖSSZEFOGLALÓ
A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSRÓL
Megállapította: 2017. évi LXXIII. törvény
Hatályos: 2017. június 17. napjától
1.

Az uniós jogszabályokkal összhangban meghatározásra kerül a hivatásos sportoló, valamint a
korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény fogalma.

2.

A hivatásos sportszervezeteknél a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, a személyi jellegű ráfordítás, a
képzés jogcímek, valamint azon sportszervezeteknél, amelyek nem hivatásosak ugyan, de hivatásos
sportolót alkalmaznak, vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű
gazdasági célú létesítmény feltételei a tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés jogcímek
vonatkozásában össze kell számítani az alap támogatás és a támogatási szerződés keretében
megfizetett kiegészítő támogatások, illetve a helyi, regionális, állami vagy uniós támogatások összegét,
amely együttesen nem haladhatja meg a Tao törvény (22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontjai szerinti
mértéket. A rendelkezések mind a 22/C. §, mind a 24/A. § szerinti támogatási konstrukciók esetében
alkalmazandóak.

3.

A nem saját tulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások esetében
az igazolás kiállításnak feltétele a tulajdonossal (tulajdonosi joggyakorlóval), vagy vagyonkezelővel
megkötött, hasznosításra vonatkozó megállapodás előzetes benyújtása, azzal, hogy állami,
önkormányzati tulajdon esetén a hasznosításra vonatkozó megállapodás versenyeztetés mellőzésével
is megköthető.

4.

Azon amatőr sportszervezetek, valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
alapítványok esetében, amelyek hivatásos sportolót alkalmaznak, nem hagyható jóvá a
versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása jogcímen igénybevétel.

5.

A magyar állam javára szóló jelzálogjog-bejegyzésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni,
ha a jogszabály szerinti, építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás állami, vagy helyi
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon valósul meg, és az üzembe helyezését követő 30 napon
belül a tulajdonos állam, vagy helyi önkormányzat részére átadásra kerül.

6.

A jogszabály a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványok esetében törli a
közhasznúság feltételét.

7.

A módosítással a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a labdarúgás mellett a röplabda is
látvány-csapatsportnak minősül.

A jelen tájékoztató
 1-4. pontjaiban foglaltakat első alkalommal a 2017/2018-as támogatási időszakra benyújtott
sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint az igazolás, támogatási igazolás kiállítására irányuló
kérelmek benyújtásával összefüggésben kell alkalmazni.
 5-7. pontjaiban foglaltakat a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési
programok jóváhagyására irányuló kérelmek elbírálása, és a folyamatban lévő sportfejlesztési
programok megvalósítása során is alkalmazni kell.
Lezárva: Budapest, 2017. július 10.

