TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a látvány-csapatsport támogatását érintő legfontosabb jogszabályi
változásokról. Tájékoztatjuk Önöket továbbá hogy a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet, az alábbi
jogszabályok módosítás okán szintén változni fog, számos részletszabályt (hiánypótlási határidőt,
sportfejlesztési program módosítását, hosszabbítását) érintenek majd a változások, amelyekről azok
megjelenését követően szintén tájékoztatjuk a Pályázókat.

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény
Legfontosabb változás, amely a TAO pályázatokat is érinti, hogy a törvény-módosítás
megszüntette az eljárás felfüggesztésének lehetőségét a Pályázók számára, így a 2016/17-es
évadtól a sportfejlesztési programok tekintetében részhatározatok (működési/tárgyi jogcím
jóváhagyó, illetve elutasító határozat) meghozatalára nincs lehetőség.

2. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
A Tao tv. módosításai 2016. április 11. napjával kerültek kihirdetésre, azok 2016. április 12. napjával
hatályosak. Az alábbiakban, kizárólag a legfontosabb változásokat mutatjuk be.
-

A Tao. tv. 22/C. § (6a) bekezdése kimondja, hogy a (6) bekezdés a) és d) pontjában a magyar
állam javára szóló jelzálogjog-bejegyzésre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a
(6) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti, építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás,
felújítás
a) állami tulajdonban álló sportcélú ingatlanra irányul, (nem változott) vagy
b) a 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.

-

A Tao. 24/A. § (11a) bekezdése kimondja, hogy amennyiben az adózó (1) bekezdés szerinti
felajánlását 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 utófinanszírozottnak minősül, az adóhatóság a (19) vagy a
(20) bekezdés szerinti igazolást kiállító szervezet e célra vezetett elkülönített fizetési
számlájára teljesíti az átutalást.

-

A Tao. 24/A. § (21) bekezdése kimondja, hogy a (19)–(20) bekezdésben meghatározott
igazolást a sportpolitikáért felelős miniszter és a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége a 22/C. §-ban foglaltak figyelembevételével állítja ki azzal, hogy az adó 24/A. §
alapján kedvezményezett célra történő felajánlása 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.

3. Sportról szóló 2004. évi I. törvény
A Sport tv. módosításai 2016. április 11. napjával kerültek kihirdetésre, azok 2016. április 12.
napjával hatályosak. Az alábbiakban, kizárólag a legfontosabb változásokat mutatjuk be.
-

Az Stv. 22. § (7) bekezdése kimondja, hogy a sportági szakszövetség a sportfejlesztési program
elbírálása tekintetében a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést.

-

A 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló
ügyintézési határidő 60 nap.

-

Az Stv. 22. § (7) bekezdése kimondja, hogy a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában
meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a látványcsapatsportban működő szakszövetség a (7) bekezdésben előírt határidőben nem hoz döntést.

