TÁJÉKOZTATÓ
A LÁTVÁNY‐CSAPATSPORT TÁMOGATÁST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításai1
1.

A sportcélú ingatlanok üzemeltetési költségének támogatását érintő módosítás

A látvány-csapatsportban működő sportszervezetek – a Csoportmentességi rendelet előírásaival összhangban – pályázhatnak
a saját tulajdonban lévő, vagy a tulajdonos által kizárólagos használatba adott sportcélú ingatlanok üzemeltetési költségének
támogatására.
A módosítás alapján,

a korábbi létesítmény működési veszteségének 50%-ában, legfeljebb a 300 millió forintban meghatározott korlát
módosul a jogszabály szerinti elszámolható költségek 80 százalékára, de legfeljebb a Tao tv. 30/I. § (3) bekezdés
szerinti esetekben2 a sportcélú ingatlanonként és támogatási időszakonként 600 millió forintra.

a többi támogatási jogcímhez hasonlóan támogatási intenzitás (80%) kerül meghatározásra.

a működési veszteség és az észszerű nyereség fogalom hatályon kívül helyezésre került.

E rendelkezéseket első alkalommal a 2020-2021-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program
jóváhagyásával összefüggésben kell alkalmazni.
2.

Saját forrás a sportcélú ingatlan beruházással rendelkező amatőr sportszervezetek és a látványcsapatsport
fejlesztése érdekében létrejött alapítványok sportfejlesztési programjai esetében

A módosítás alapján nem szükséges saját forrás (önerő) a 300 millió forint értéket meghaladó, sportcélú ingatlanra irányuló
tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatási jogcímhez, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség
tagszervezeteként működő amatőr sportszervezet és a látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány – ide
nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben a Tao tv. 30/I. §3 alkalmazandó – jóváhagyott sportfejlesztési
programjai esetében, amennyiben
a) a beruházás, felújítás már érdemben megkezdődött, vagy
b) a beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődött meg, de a támogatott szervezetnek még lehetősége van
meghosszabbítani a sportfejlesztési programját legalább 2 évvel.
A módosítás a rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben
is alkalmazandó.
3.

Feltöltési kötelezettség

A módosítás megszünteti az adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget (feltöltési kötelezettség). A támogató ugyanakkor a 2019.
adóéve utolsó hónapjának 20. napjáig (naptári éves adózók esetében 2019. december 20. napjáig) az állami adó- és
vámhivatal felé nyilatkozhat, hogy a 2019. adóévi feltöltési kötelezettségének eleget tesz, továbbá ehhez kapcsolódva a 22/C.
§ támogatást és 24/A. § szerinti felajánlást tehet, a hatálybalépést megelőző napon hatályos szabályok szerint. A nyilatkozat
ezen határidőt követően nem módosítható és nem vonható vissza, elmulasztása jogvesztő.
4.

Az kedvezményezett célra felajánlható adóelőleg értékhatárát érintő módosítás

A 2020. január 1. napjától hatályos módosítás alapján, a támogató az egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőlegkötelezettsége vonatkozásában tett rendelkezése során, adóelőleg-kötelezettsége 80 százalékát – a korábbi 50 százalék
helyett – ajánlhatja fel a látvány-csapatsport támogatásra.
Lezárva: 2019. augusztus 15.
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Megállapította a 2019. évi LXXII. törvény, illetve a 2019. LXXIII. törvény.
A 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja alkalmazásában minden esetben, a 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja, és d) pont dg)
alpontja alkalmazásában, amennyiben
a) a támogatással érintett sportcélú ingatlan tekintetében nem teljesülnek a korlátozott gazdasági célú létesítmény feltételei, vagy
b) a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei,
az ilyen jogcímen nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható.
3Amennyiben a támogatott részéről hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás
tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei.
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