I. törvényi szintű jogszabály módosítások
A)
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-át érintő
módosítások
2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította a 2013. évi CC.
törvény.
1) TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK MÓDOSULÁSA (LÁTVÁNY-CSAPASPORT ORSZÁGOS
SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGE)


A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (1) bekezdésében a látvány-csapasport országos
sportági szakszövetsége vonatkozásában felsorolt jogcímek tekintetében bekerült
az af) pont, ezzel - az amatőr sportszervezetek versenyeztetéssel összefüggő
költségeinek támogatása törvényben történő nevesítésével - a törvény és
végrehajtási rendelete összhangba került.
2) ADÓKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDŐBELI KORLÁTJA



Kikerült Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdéséből az a kitétel, hogy az adózó az adóév és
az azt követő három adóév adójából vehet igénybe adókedvezményt.
Az új szabályok szerint az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban
szereplő összegig - döntése szerint - a támogatás (juttatás) adóéve és az azt
követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő
hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe
egyéb feltételek (nincs lejárt köztartozása) fennállása esetén.

2014. január 1. napjától hatályos módosítások Megállapította a 2013. évi CCXXXVI.
törvény.
3) KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS


2014. január 1-től lehetőség van arra, hogy a támogató a kiegészítő
sportfejlesztési támogatást – döntése szerint – vagy a támogatási igazolás szerint
támogatásban részesített országos sportági szakszövetsége, vagy a sportszervezet
(sportiskola), közhasznú alapítvány részére, illetve ha a támogatás
kedvezményezettje a sportköztestület, úgy a MOB részére fizesse meg a
támogatás adóévében [Tao. tv. 22/C. § (3)-(3a) bekezdései].



Az Tao. tv. új 22/C. § (3c) bekezdése értelmében az adózó a támogatást és a
kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult önálló fizetési számlájára
történő átutalással a támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti. A
támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló
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fizetési számlát támogatás esetében a támogatási igazolás, kiegészítő
sportfejlesztési támogatás esetében az annak alapjául szolgáló szponzori vagy
támogatási szerződés határozza meg.


Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem az országos sportági
szakszövetség, az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés
egy eredeti példányát az adózó a megkötését követő 8 napon belül megküldi a
kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített látvány-csapatsport országos
sportági szakszövetsége részére.
4) SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA



A sportfejlesztési program jóváhagyása során vizsgálni kell, hogy a benyújtott
sportfejlesztési program megvalósítása összhangban van-e a szakági szövetség
sportpolitikai érdekeivel, valamint azt, hogy az miként illeszkedik a
nemzetgazdaság érdekeihez, különös figyelemmel a hosszú távú fenntarthatóság
követelményére [Tao. tv. 22/C. § (3e) bekezdése].
5) TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA



A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségei és a MOB esetében a
sportpolitikáért felelős miniszter állítja ki a támogatási igazolásokat. Nem történt
változás a további [Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban nevesített]
támogatásra jogosultak esetében, ahol a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége állítja ki a támogatási igazolásokat.



A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó rendelkezést (az
ingatlan tulajdonosának előzetes hozzájáruló nyilatkozata) nem kell alkalmazni,
ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás állami
tulajdonban álló sportcélú ingatlanra irányul.



Támogatások összeszámítása a hivatásos sportszervezetek esetében:
A hivatásos sportszervezet támogatása esetén a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e)
pontja szerinti mértékeket a támogatási igazolások összértékének támogatási
szerződés keretében megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatással
összevont értékére kell alkalmazni. Vagyis a támogatási intenzitás mértékébe
(70%,50%,30%) a tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási értéke
mellett – ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztést is – beleszámítandó a támogatási szerződés keretében megfizetett
kiegészítő sportfejlesztési támogatás is.
6) A 300 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELBÍRÁLÁSA



A MOB és az országos sportági szakszövetségek esetén a sportpolitikáért felelős
miniszter a jelenértékén legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési program
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esetében az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe véve hoz
döntést. Az adópolitikáért felelős miniszter az erre irányuló megkereséstől
számított 10 napon belül közli álláspontját a sportpolitikáért felelős miniszterrel.
A sportpolitikáért felelős miniszter az adópolitikáért felelős miniszter véleményét
figyelembe véve jóváhagyja vagy elutasítja a sportfejlesztési program e törvény
szerinti támogatását és az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére
jogosult szervezettel. Véleményeltérés esetén a sportfejlesztési program e
törvény szerinti támogatására vonatkozó jóváhagyó döntést megelőzően a
sportpolitikáért felelős miniszter a Kormány döntését kéri.


A sportszervezetek [Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjai] kérelme esetén a
látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége a jelenértékén legalább 300
millió forint értékű sportfejlesztési program esetében a sportpolitikáért felelős
miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe véve hoz
döntést. A sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter
az erre irányuló megkereséstől számított 10 napon belül közli álláspontját a
látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetőjével. A miniszteri
vélemények közötti eltérés esetén a sportfejlesztési program e törvény szerinti
támogatására vonatkozó jóváhagyó döntést megelőzően a látvány-csapatsport
országos sportági szakszövetsége vezetője a sportpolitikáért felelős miniszter
útján a Kormány döntését kéri. Ebben az esetben a látvány-csapatsport országos
sportági szakszövetsége vezetője a Kormány döntésének megfelelően hagyja jóvá
vagy utasítja el a sportfejlesztési program e törvény szerinti támogatását, és az
erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel.
B)
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

2014. január 1. napjától hatályos módosítások. Megállapította a 2013. évi CCXXXVI.
törvény
AZ ORSZÁGOS SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉG HATÓSÁGI ÉS ELLENŐRZÉSI FELADATAI
1) SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIBOCSÁJTÁSA




A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás
igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén dönt a sportfejlesztési
program, valamint a legalább 300 Millió forint értéket elérő sportfejlesztési
program jóváhagyásáról, amennyiben azzal (legalább 300 Millió forintot elérő
program esetén) a sportpolitikáért és az adópolitikáért felelős miniszterek
egyetértenek.
A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás
igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén igazolja a támogatások
igénybevételére vonatkozó jogosultságot,
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és kiállítja az adókedvezményekre jogosító támogatási igazolást.
Kezdeményezi a sportpolitikáért felelős miniszternél – meghatározott feltételek
fennállása esetén – a jelzálogjognak az állam javára történő bejegyeztetését az
ingatlan-nyilvántartásba.
A sportfejlesztési program jóváhagyásával és támogatási igazolás kiállításával
összefüggő feladatai ellátása során kapcsolatot tart a sportpolitikáért felelős
miniszterrel, ennek keretében a kérelem elbírálását követő 8 napon belül
tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert az általa kiadott támogatási
igazolásokról.
2) TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSNAK ELLENŐRZÉSE







Az országos sportági szakszövetsége a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d)
pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
vonatkozásában – kivéve a legalább 300 Millió forint értékű sportfejlesztési
program esetén – ellenőrzi a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a
támogatással megvalósuló beruházásokkal érintett sportcélú ingatlanok és a
támogatásból megvalósuló tárgyi eszköz felújítások sportcélú hasznosításának
fenntartását.
Az ellenőrzési feladata ellátása során összesítő elszámolást készít az ellenőrzés
eredményéről az ellenőrzést követő 8 napon belül a sportpolitikáért felelős
miniszter részére.
A
látvány-csapatsportok
támogatásával
összefüggő
adatszolgáltatási
tevékenységet végez.
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II. A 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet módosítása
A jelen tájékoztató 1)-5) pontjai 2014. január 01. napjától, a tájékoztató 6)-7) pontjai 2013.
december 30. napjától hatályosak. Megállapította az 503/2013. (XII.29.) Korm. rendelet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK MÓDOSULÁSA




Ellenőrző szervezet (1. pont)
Jóváhagyást végző szervezet (2. pont)
A Nemzeti Sport Intézet megszűnése miatt 2014. január 1-jétől a Nemzeti Sport
Intézet látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő – a sportról szóló 2004.
évi I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti – feladatait részben közvetlenül
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, részben pedig a látvány-csapatsportok
országos sportági szakszövetségei látják el.
2) AZ ELLENŐRZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE FIZETENDŐ 1%



A Támogató a támogatás megfizetésével egyidejűleg az 1%
- 1/3 részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett fizetési
számlára,
- 2/3 részét a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetsége által
közzétett fizetési számlára fizeti be.
A Nemzeti Sport Intézet megszűnése, valamint az ellenőrzési feladatok
megosztása miatt a támogatás igénybevételének feltételét képző, a Támogató
által a támogatás megfizetésével egyidejűleg befizetendő az ellenőrzési
feladatok ellátásával összefüggő költség (1%) megosztásra kerül.
TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
3) A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS
MEGFIZETÉSE



A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban
szereplő összegű támogatást, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatást

előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás
kézhezvételét követően
- a támogatás tekintetében a támogatási igazolásban meghatározott
jogcímekre rendelkezésre álló egyes önálló fizetési számlákra történő
átutalással,
- a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén - a támogató döntése szerint a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport
országos sportági szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy
érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak
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szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy – ha a
támogatás kedvezményezettje a sportköztestület, úgy – a MOB önálló fizetési
számlájára történő átutalással bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult
szervezet részére;
utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás
kézhezvételét követően,
- a támogatás tekintetében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában
meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d)
pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
elkülönített fizetési számlájára történő átutalással,
- a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén - a támogató döntése szerint a látvány-csapatsport országos szakszövetsége, az e látvány-csapatsport
keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú
alapítvány, vagy – ha a támogatás kedvezményezettje a sportköztestület, úgy
– a MOB önálló fizetési számlájára történő átutalással teljesíti.
4) AZ UTÓFINANSZÍROZÁSSAL MEGVALÓSULÓ TÁMOGATÁS ESETÉN A
RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTÁS SZABÁLYAI


Az utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén az elszámolásnak,
részelszámolásnak az ellenőrző szervezet részéről történő elfogadását és az erről
szóló értesítést követően

- a látvány-csapasport sportági szakszövetség, a MOB és a további a Tao. tv. 22/C. §
(1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott legalább 300 Millió forint értékű
sportfejlesztési programmal rendelkező támogatásra jogosult vonatkozásában az
Emberi Erőforrások Minisztériuma,
- a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott támogatásra jogosult
vonatkozásában – kivéve a legalább 300 Millió forint értékű sportfejlesztési
programmal rendelkező sportszervezeteket – a látvány-csapasport sportági
szakszövetsége
az elkülönített pénzforgalmi számláról bocsájtja a támogatást, vagy az elszámolásban,
részelszámolásban elfogadott részét a támogatásra jogosult rendelkezésére.
5) DÖNTÉS A KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS ELOSZTÁSÁNAK
SZABÁLYAIRÓL


A kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elosztásának
szabályairól a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség, az e látványcsapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d)
pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola),
közhasznú alapítvány, vagy a MOB dönt a sportág stratégiai fejlesztési
koncepciójának figyelembe vételével.
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TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
6) SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK MEGHOSSZABBÍTÁSA


A meghosszabbítás feltételét képező, a rendelkezésre állás igazolására vonatkozó
kötelezettség alóli kivételszabály bevezetése:
Az igazolási kötelezettség nem vonatkozik a támogatás igénybevételére jogosult
szervezetre, ha az az adott támogatási időszakban nem részesült támogatásban, vagy
a támogatott szervezetre, ha a részben lehívott támogatás teljes összegét
felhasználta.
Ezen támogatásra jogosult szervezetek, illetve támogatott szervezetek az igazolás
benyújtása nélkül is kérelmezhetik a sportfejlesztési program meghosszabbítását.
Ha a támogatott szervezet meghosszabbított sportfejlesztési program
megvalósítására válik jogosulttá, a megvalósítás esetén az adott támogatási
időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra
vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást a meghosszabbított
sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7) ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK SZABÁLYOZÁSA





A jogszabály a hosszabbítással kapcsolatos (jelen tájékoztatóban a 6) pontban
bemutatott) módosításokat az 503/2013. (XII.29.) Korm. rendelet hatályba lépése
előtt meghosszabbított, folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében is
alkalmazni rendeli.
Ha a támogatott szervezet a 2011-2012-es vagy a 2012-2013-as támogatási
időszakban módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására vált
jogosulttá, a módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítása esetén az
adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a
meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást, a
módosított vagy új sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra
felhasználhatja.

Lezárva:
Budapest, 2014. január 14.
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