TÁJÉKOZATÓ A TAO. TV. 22/C. § SZERINTI TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK ÉS A TAO.
TV. 24/A. § SZERINTI ADÓ-FELAJÁNLÁS FELTÉTELÉT KÉPEZŐ IGAZOLÁSOK
KIÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁHOZ (2015.03.25.)
I. VÁLTOZÁS A TAO. TV. 22/C. § SZERINTI TÁMOGATÁSI
KIÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMEK RENDSZERÉBEN

IGAZOLÁSOK

1. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtásának
előzetes feltétele a felek által aláírt kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó szerződés
rendszerbe történő feltöltése [6 – csatolmányok].






A sportszervezet a támogatóval történő előzetes egyeztetés alapján kiválaszthatja a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás jogosultját és a szerződés típusát (támogatási, szponzori).
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(http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/) a sportszervezet által megadott adatok
alapján letölthető egy támogatási szerződésminta. Ennek alkalmazása nem kötelező és a
későbbiekben a felmerülő jogvita esetén az MKOSZ a szerződés tartalmáért felelősséget nem
vállal.
Szponzori szerződés esetén, kérjük a támogató és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
jogosultja közötti aláírt szerződést feltölteni szíveskedjenek (erre vonatkozóan nem tartalmaz
a rendszer szerződésmintát).
E mellett a jogszabályban előírt esetben (ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja
nem a szakszövetség) az aláírt szerződés egy eredeti példányát kérjük juttassák el az MKOSZ
részére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.).

2. Változatlan, hogy a támogatási igazolás kizárólag az MKOSZ által használt elektronikus
rendszerben előterjesztett kérelemre, a kötelező csatolmányok hiánytalan benyújtása és jogszabályban
foglalt feltételek fennállása esetén – elektronikus formában és hitelesített aláírással – kerül kiállításra.
II. A TAO. TV. 24/A. § SZERINTI ADÓ-FELAJÁNLÁSSAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁS
KIÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMEK ELEKTRONIKUS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ
KEZELÉSE
1. Az adó-felajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtásának feltétele
 felek által aláírt együttes kérelem;
 továbbá – az egyéb kötelező mellékletek mellett – a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó szerződés rendszerbe történő feltöltése [6 – csatolmányok] az I.1. pontban írtakkal
egyezően.
2. Az igazolás – a támogatási igazolásokhoz hasonlóan – elektronikus formában és hitelesített
aláírással kerül kiállítására és az érintettek részére kiküldésre.
3. A támogató az erre a célra rendszeresített 15RENDNY adatlaphoz (mint elektronikus űrlaphoz)
csatolhatja az MKOSZ által kiállított, elektronikus, hiteles igazolást, és azt az adatlappal együtt az
Ügyfélkapun keresztül nyújthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.
4. Azokban az esetekben ahol az együttes kérelem papír alapon került benyújtásra és az érintettek még
nem kapták meg a kért igazolást, kérjük az elektronikus kérelmi rendszerben terjesszék elő ismételten
a kérelmet.
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alábbi

elektronikus

levelezési

címen

állunk

rendelkezésükre:

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

