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I.

A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY (TAO TV.)
1.

HIVATÁSOS SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁT ÉRINTŐ ÖSSZESZÁMÍTÁS SZABÁLYAI

1.1. A Tao tv. 22/C. § (4a) és 24/A. § (20) bekezdését érintő módosítás az igazolást kiállító szervezet által
vizsgálandó támogatás és kiegészítő sportfejlesztési támogatások összeszámítása kapcsán tartalmaz
pontosítást.
A hivatásos sportszervezet támogatása esetén a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímre
megállapított támogatási intenzitás összeszámításánál, kizárólag a támogatási szerződés alapján
megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatási összegek, azon belül a 22/C. § (1) bekezdés c) pontja
cb) alpontjában meghatározott jogcímre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos
sportszervezet részére megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatások vehetők figyelembe.
1.2. E mellett a módosítás a 24/A. § (19) bekezdésében pontosítja a sportpolitikáért felelős miniszter által
az igazolás kiállításakor figyelembe veendő összegek szabályait.
1.3. A törvénynek módosítással megállapított – fentiekben bemutatott – 22/C. § (4a) bekezdését,
valamint 24/A. § (19) és (20) bekezdését első alkalommal a 2013-2014-es támogatási időszaktól
kiállított igazolásokkal összefüggésben is alkalmazni kell.
2.

JELZÁLOGJOG BEJEGYZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÚJ KIVÉTELSZABÁLY

2.1. A módosítás tárgyi eszköz beruházás, felújítások vonatkozásában, a jelzálogjog bejegyzés
rendelkezésével kapcsolatban határoz meg kivételszabályt.
A jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a jogszabályban
meghatározott értékhatárt elérő, sportcélú ingatlanra irányuló, építési engedélyhez kötött tárgyi
eszköz beruházás, felújítás helyi önkormányzat törzsvagyonának részét képező ingatlanon valósul
meg és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a beruházás értékéről szóló
megállapodás megkötése mellett a helyi önkormányzat tulajdonába kerül.
3.

A KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA

3.1. A módosítás egyértelművé teszi, hogy amennyiben a kiegészítő sportfejlesztési támogatásra kötött
szerződés alapján az adózó ellenszolgáltatásra jogosult, akkor a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
az ellenszolgáltatás áfa nélkül számított értékét jelenti, ami a látvány-csapatsportban tevékenykedő
szervezetnél árbevételként számolandó el.
4.

TÁMOGATÁS ÁTUTALÁSA AZ UTÓFINANSZÍROZOTT TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS
TÁMOGATÁSA ESETÉN

4.1. A módosítás kivételt határoz meg a felajánlás fogadására jogosult szervezet részére történő átutalás
alól arra az esetre, ha az adózó a felajánlást a látvány-csapatsport támogatása céljából, tárgyi eszköz
beruházás, felújítás jogcímén teszi meg, továbbá az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározottak szerint utófinanszírozottnak minősül. Ezen feltételek
fennállása esetén az adóhatóság az átutalást az igazolást kiállító szervezet részére teljesíti.
4.2. E rendelkezést a folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.
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5.

TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK

5.1. A módosítás rendezi az adóhatóság és az igazolást kiállító szervezet közti adatszolgáltatási
kötelezettséget, amely alapján az állami adóhatóság 15 napon belül az átutalások elmaradásáról is
tájékoztatja az igazolást kiállító szervezetet.
5.2. A módosítás meghatározza, hogy a Tao tv. 24/A. §szerinti igazolások esetében, az adózó és a
felajánlás fogadására jogosult szervezet állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó
módon számított adótartozása az igazolás igénylésének időpontjában nem haladhatja meg a százezer
forintot.
5.3. Rendelkezik arról, hogy az igazolásban szereplő adatokról az igazolást kiállító szervezet közvetlenül
adatot szolgáltat az adóhatóság részére.
5.4. A módosítás pontosítja az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségek utalásának
szabályait, tekintettel arra, a MOB támogatása esetén az adóhatóság a teljes egy százalékot a
sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által közzétett fizetési számlára fizeti
meg, az nem osztható meg 1/3-2/3 részre.
II.
1.

A SPORTRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI I. TÖRVÉNY

A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELBÍRÁLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

A jóváhagyást végző szervezeteknek a sportfejlesztési program jóváhagyásáról a kérelem
beérkezésétől számított 120 napon belül kell döntést hoznia, amely szabályt első alkalommal a 20162017-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programok jóváhagyása során kell alkalmazni.
2.

A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRA, HOSSZABBÍTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

A sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálásának
határideje 60 nap.
3.

A KÉRELMEZETT JOG GYAKORLÁSA ALÓLI KIVÉTELSZABÁLY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az
ügyfélnek az ügyintézési határidő jogtalan túllépésével okozott károk, hátrányok csökkentése
érdekében általánosan a hallgatás-beleegyezés lehetőségét írja elő, ez alól viszont eltérési lehetőséget
enged az ágazati jogszabályoknak. A módosítás alapján a támogatás igénybevételére jogosult
szervezetet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a jóváhagyást végző szervezet nem hoz
határidőben döntést.
A sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására
nyitva álló ügyintézési határidőt, valamint a kérelmezett jog gyakorlása alóli mentesítést megállapító
szabályokat a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében is
alkalmazni kell.
4.

TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK

A módosítás a Tao. és az Stv. közötti hatásköri szabályokat egyértelműsíti a látvány-csapatsportban
működő szakszövetség és a sportpolitikáért felelős miniszter vonatkozásában, figyelemmel a Tao tv.
24/A. § szerinti feladatokra is.
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