TÁJÉKOZTATÓ
A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2013/14-es évadban

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók!
Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer
működéséről, az adókedvezmény igénybevételének jogszabályi hátteréről, a
sportfejlesztési program összeállításáról, illetve annak elbírálásának szempontjairól.
Az eljárással és a társasági adókedvezmények igénybevételével kapcsolatos
aktuális előírásokat tartalmazó jogszabályok az alábbiak:
⇒ 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
⇒ 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási
igazolás
kiállításáról,
felhasználásáról,
a
támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
⇒ 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával
összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás
kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
Kérjük, szíveskedjenek alaposan tanulmányozni a hivatkozott jogszabályokat.
Ezen útmutatónkban a támogatási igazolás kiállításával kapcsolatban szeretnénk
a pályázóknak további segítséget nyújtani.
A 2013/14-es évadra vonatkozó támogatási igazolási kérelmek kitöltésére csak
az elektronikus kérelmi rendszeren keresztül elektronikus úton van lehetőség a
következő címen:
https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/
A sportfejlesztési programok jóváhagyásáról az MLSZ a 2013/14-es évadtól
kezdődően kizárólag elektronikus úton határozatban értesíti a támogatásra
jogosult szervezeteket. A kiküldött határozatot az elektronikus aláíró eszközzel tudják
átvenni a kérelmi rendszerben. A határozat tartalmazza a 2013/14-es évadban
maximálisan igénybe vehető támogatás mértékét jogcímenkénti bontásban.
A határozat átvételét követő teendők – támogatási igazolási kérelem
benyújtása
A) Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek esetén
Az előminősítési eljárásban jóváhagyott tételek esetén a támogatást az OTP Bank
Nyrt. biztosítja a pályázók részére, azaz ezen tételek vonatkozásában a
pályázóknak nem szükséges támogató vállalkozást keresniük, elegendő csupán

előminősített támogatási igazolási kérelmet benyújtani az MLSZ felé a kérelmi
rendszeren keresztül, a következők szerint:
A kérelmi rendszerbe történő belépést követően a „Támogatási igazolások”
menüpontra, majd az EM_K001 iktatószámú sor végén található szerkesztés
gombra kattintva a jóváhagyott előminősített pályázattal és sportfejlesztési
programmal rendelkező pályázók elkezdhetik az előminősített pályázaton jóváhagyott
tételekhez kapcsolódó támogatási igazolási kérelmet kitölteni.
A kérelem első oldalán az adatok automatikusan betöltődnek.
A kérelem második oldalán kérjük, adják meg a 107/2011. Kormányrendelet 4. §
(11) alapján annak a honlapnak a címét, amelyen a sportszervezet eleget tesz a
tájékoztatási kötelezettségének (az elfogadott sportfejlesztési program, és a
jóváhagyó határozat közzététele), valamint kérjük, adják meg a sportfejlesztési
programjukban szereplő jóváhagyott jogcímekhez kapcsolódó bankszámlaszámokat.
A kérelem harmadik oldalán a sportszervezet hivatalos képviselője/kapcsolattartója
személyi igazolvány számát kell megadni.
A kérelem negyedik oldalán az „önrész forrása” oszlop megfelelő adatát kérjük
megadni.
A kérelem ötödik oldalán levő Nyilatkozat 5. pontjának a), b), vagy c) pontját kérjük
bejelölni.
A kérelem hatodik oldalán a 107/2011. Kormányrendelet által előírt, a pályázóra
vonatkozó 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességet igazoló dokumentumot
és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot vagy átutalási
megbízást kérjük feltölteni.
Az ellenőrzés, majd a beküldés gombra kattintva a kérelme a rendszerben
mentésre, és beküldésre kerül.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási igazolási kérelem benyújtásához is
szükséges az elektronikus aláíró eszköz használata!
A támogatási igazolást tartalmazó határozat kiállításáról elektronikusan kapnak
értesítést az előminősített tételekkel rendelkező pályázók. A támogatási
igazolásokat - hasonlóan a jóváhagyó határozathoz -, a „Dokumentumok” menüpont
alatt található listából fogják tudni letölteni, miután az elektronikus aláíró eszköz
segítségével a támogatási igazolás átvételre került.
A kiállított határozat támogatói példányát az MLSZ megküldi a támogató OTP Bank
Nyrt. részére, ezt követően az OTP Bank a határozatban szereplő támogatás
pályázó részére történő átutalásáról rövid időn belül gondoskodni fog.
B) Nem előminősített tételek esetén

A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását követően (de akár már
azt megelőzően is) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá
tartozó társaságokkal, vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók) akik a
sportszervezet programját a társasági adójuk terhére támogatni kívánják, és ezt a
szándékukat előzetes megállapodás formájában írásban is megerősítik. Az előzetes
megállapodás formátumára az MLSZ ajánlást készít, és ezt honlapján közzéteszi.
A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MLSZ határozat és a gazdasági
társaság, vállalkozó által aláírt, vagy szóbeli megállapodás birtokában a
sportszervezet benyújthatja a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét
az MLSZ részére, az erre kialakított formanyomtatvány elektronikus
kitöltésével, a következők szerint:
A kérelmi rendszerbe történő belépést követően a „Támogatási igazolások”
menüpontra, majd az „Új igazolási kérelem létrehozása” gombra kattintva
elkezdhetik a támogatási igazolási kérelmet kitölteni.
A kérelem első oldalán az adatok automatikusan betöltődnek.
A kérelem második oldalán kérjük, adják meg a támogató vállalkozásra vonatkozó
adatokat, a 107/2011. Kormányrendelet 4. § (11) alapján annak a honlapnak a
közvetlen címét, amelyen a sportszervezet eleget tesz a tájékoztatási
kötelezettségének (az elfogadott sportfejlesztési program, és a jóváhagyó határozat
közzététele), az adott kérelemben igazolni kívánt támogatási összegeket
jogcímenként, ezen kívül azt, hogy a támogató pozitív adóalapja előreláthatólag meg
fogja-e haladni az 500 millió Ft-ot, valamint kérjük adják meg a sportfejlesztési
programjukban szereplő jóváhagyott jogcímekhez kapcsolódó bankszámlaszámokat.
A támogató által az ellenőrző szervnek fizetendő eljárási díjat (1%) a rendszer
automatikusan számítja és jelöli a határozatban. Az ellenőrző szerv részére fizetendő
díjat a támogatónak kell teljesítenie a támogatási igazoláson szereplő számlaszámra.
A közlemény rovatban itt is a kérjük a kedvezményezett adószámának és a nevének
feltűntetését.
A kérelem harmadik oldalán a sportszervezet hivatalos képviselője/kapcsolattartója
személyi igazolvány számát kell megadni.
A kérelem negyedik oldalán az „önrész forrása” oszlop megfelelő adatát kérjük
megadni.
A kérelem ötödik oldalán levő Nyilatkozat 5. pontjának a), b), vagy c) pontját kérjük
bejelölni.
A kérelem hatodik oldalán a 107/2011. Kormányrendelet által előírt 30 napnál nem
régebbi, a pályázó és a támogató köztartozás mentességet igazoló együttes
adóigazolást és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot vagy
átutalási megbízást kérjük feltölteni. Amennyiben a pályázó vagy a támogató
szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban, úgy annak igazolását, vagy

jelzését kérjük. Az utaláskor a közlemény rovatban a kérelmező adószámát és nevét
kérjük feltűntetni.
Az ellenőrzés, majd a beküldés gombot megnyomva a támogatási igazolási
kérelme a rendszerben mentésre, és beküldés kerül.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási igazolási kérelem benyújtásához is
szükséges az elektronikus aláíró eszköz használata!
A támogatási igazolás kiállításáról elektronikusan kapnak értesítést. A támogatási
igazolásokat - hasonlóan a jóváhagyó határozathoz -, a „Dokumentumok” menüpont
alatt található listából fogják tudni letölteni, miután az elektronikus aláíró eszköz
segítségével a támogatási igazolás átvételre került.
A benyújtott kérelmeket az MLSZ 8 napon belül elbírálja és - szükség szerint
egyszeri 8 napos hiánypótlási határidő kitűzése, és a hiánypótlásban foglaltak
teljesítése után - támogatási igazolást tartalmazó jóváhagyó határozatot hoz.
A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szóló tájékoztatót az MLSZ kizárólag
elektronikus úton, míg a támogatási igazolást, valamint a támogatási szerződést
elektronikus úton és postai úton is megküldi. A támogatási szerződés két példányban
kerül postázásra, melyből a támogató által aláírt 1 példányát a támogató
visszaküldi az MLSZ Pályázati Iroda részére a következő levelezési címre: 1386
Budapest 62. Pf.: 906/1.
A Tao. tv.) 22/C. § (3) bekezdése szerint az adókedvezmény igénybevételének
feltétele, hogy a támogató
a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet
számára részben, vagy egészben,
b ) a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége (MLSZ) számára (a támogatás arányában) átutalja, és
c ) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét
az állami adóhatóság részére bejelentse (ld később).
A támogató a támogatási igazolásban meghatározott összeg Tao. tv. szerinti (19
százalékos, illetve a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10
százalékos) adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori
vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látványcsapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az
adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette.
Az MLSZ Elnökségének álláspontja szerint a Szövetséghez ezen a jogcímen
beérkező összegeket alapvetően azoknak a sportszervezeteknek kell eljuttatni (a
szakszövetségen keresztül), amelyek az adott társasági adó támogatás
alapösszegének is a kedvezményezettjei.
A fenti előírás nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy ki és mi alapján
dönt(het) a juttatás választott formájáról. Ezért az általános polgári jogi
megközelítésből kiindulva, a szerződés két fél közös akaratát fejezi ki, vagyis
minden egyes esetben a szerződő felek által szabadon kiválasztott formájú és
tartalmú szerződés születik. Tekintettel arra, hogy a fenti jogszabályi előírás

mindkét szerződési formát (támogatás vagy szponzoráció) lehetővé teszi, 2
lehetőség van a fenti előírás teljesítésére:
1. Támogatási szerződés megkötése:
Támogatási szerződés esetén a támogató ellenszolgáltatást nem kaphat a
támogatási összeg ellenében. A támogatási szerződésben – ha a támogató ettől
eltérő határozott elvárást nem fogalmaz meg – az MLSZ nem kíván megjelölni
konkrét támogatási célt (azaz a szerződés nem címkézi meg a támogatást) és
tételes elszámolási kötelezettséget sem ír elő. A támogatási összegek
továbbadására vonatkozóan a jogszabály tilalmat nem tartalmaz. A továbbadás
a végső kedvezményezett sportszervezet felé is ugyanilyen általános támogatási
szerződéssel fog történni. A szerződésekben az MLSZ rögzíteni szándékozik, hogy
hivatásos játékos munkabérére a támogatási összeg nem fordítható.
Támogatási szerződés minta:

Támogatási
szerződés

2. Szponzori szerződés megkötése:
A jogszabály szövege szerint az adózó az MLSZ-szel köti meg a szerződést.
Ugyanakkor az adózó és az MLSZ szándékai szerint egyaránt a szponzorálás
kedvezményezettje elsősorban az alaptámogatásban is részesített sportszervezet
lenne. Ennek alapján egy háromoldalú megállapodás születik a felek között,
melyben az adózó (támogató), mint szponzor, a sportszervezet, mint szponzorált, az
MLSZ pedig, mint közvetítő jelenik meg.
Szponzori szerződés minta:

Szponzori szerződés

Az 1. és 2. pontban megkötött szerződéses összeg 90%-a kerül továbbításra a
sportszervezetek felé.
Természetesen előfordulhat olyan eset is, amikor az adózó kifejezetten az MLSZ-t
szeretné szponzorálni. Ehhez egyedi megállapodás szükséges, melynek
előkészítéséhez kérjük vegyék fel a szakszövetség munkatársaival a kapcsolatot.
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása kizárólag a 2013/14-es
támogatási évadra vonatkozó támogatási igazolásokat érinti, tehát a 2011/12-es,
valamint a 2012/13-as évadra vonatkozó támogatási igazolásokra nem vonatkozik.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról további tájékoztatót a Nemzeti Sport
Intézet következő honlapján találhatnak:
http://www.sportintezet.hu.csm3.webmuhely.hu/?p=1022

A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának tényét - annak
pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül - az állami adóhatóság részére
be kell jelenteni. A törvény nem tartalmaz előírást arra nézve, hogy a támogatás
és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának ugyanazon időpontban
kellene megtörténnie, továbbá arra is lehetőség nyílik, hogy az adózó akár a
támogatás, akár a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét több részletben
utalja át. Ebben az esetben a 8 napos jogvesztő határidő az egyes utalások
vonatkozásában külön-külön számítandó. A bejelentés elmulasztása esetén
igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A fentiek alapján a látvány
csapatsportok támogatása adókedvezménye 2013. adóévi igénybevételének nem
akadálya, ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének átutalására az
alaptámogatás pénzügyi teljesítésénél későbbi időpontban – de még 2013-ban kerül sor, illetve ennek megfelelően több önálló SPORTBEJ nyomtatványon történik
meg az ügyletek bejelentése. A SPORTBEJ nyomtatvány is annak megfelelően
került kialakításra, hogy a támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
pénzügyi teljesítésének időpontjai külön-külön is bejelenthetőek legyenek. A
bejelentési kötelezettség kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthető, amely a NAV honlapjáról
(http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok) tölthető le.
A NAV felé történő bejelentésről további gyakorlati tájékoztatót a Nemzeti Sport
Intézet következő honlapján találhatnak:
http://www.sportintezet.hu.csm3.webmuhely.hu/?p=1055
Előfinanszírozott programok esetén a támogató a határozat kézhezvételét
követően azonnal intézkedhet az utalásról a határozatban megjelölt
számlaszám(ok)ra. Az utalás adóévében, illetve az azt követő 3 naptári évben
(amennyiben halasztottan kívánja érvényesíteni) veheti igénybe az adókedvezményt.
Utófinanszírozott programok esetén a támogató az átutalást, a Magyar Labdarúgó
Szövetségnél vezetett „Építési beruházás, felújítás utófinanszírozási számla”
megnevezésű 11707024-20483706-00000000 számú gyűjtőszámlára teljesíti.
A kedvezményezett az átutalt összeghez a beruházás elkészültét követően – az
ellenőrző szerv ilyen irányú igazolásának birtokában - juthat hozzá, az ellenőrző
szerv teljesítési igazolásának birtokában.
A támogatási igazolási kérelem benyújtásának külön meghatározott határideje
nincs, de arra érdemes figyelni, hogy a 2013/14-as évadra vonatkozó programhoz
kapcsolódó kérelemnek úgy kell beérkeznie, hogy az átutalást a támogató
vállalkozás legkésőbb 2014. június 30-ig teljesíthesse.

A támogatási igazolással, illetve a támogatási rendszerrel kapcsolatban felmerült
kérdéseiket az adotamogatas@mlsz.hu e-mail címen tehetik fel.

