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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a „sporttal összefüggő egyes
törvények módosításáról " szóló T/573 . számú törvényjavaslathoz - kapcsolódva a T/573/29 é s
T/573/30 . számú módosító javaslatokhoz — a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

4. A Tao. 22 . §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az adózó — kivéve az állami, többségi állami[, helyi önkormányzati, többségi hely i
önkormányzati] tulajdonú adózót — a 4 . § 43 . pontja szerint a részére kiadott támogatási igazolásban
szereplő összegig — döntése szerint — a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából
adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás el őtti
eredményét az adóalap megállapításakor .

(5) Ha a tárgyi eszköz beruházás sport célú ingatlanra irányul [- a (4) bekezdésben foglaltakon kívül
- az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az adózóka 4. $ 43. pontja szerinti
támogatási igazolás kiállítója a beruházás üzembe helyezését követő 15 évben az adókedvezmény alapjáu l
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú [üzemeltetését] hasznosítását fenntartja,
valamint erre az időtartamra — a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül — a Magyar Állam
javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az igénybe vet t
adókedvezmény mértékéig . Az elidegenítési és terhelési tilalom alól a sportpolitikáért felelős miniszte r
kérelemre egyedi döntéssel felmentést adhat, ha az nem veszélyezteti az ingatlan sportcél ú
hasznosításának fenntartását . A 4 .	 43 . pontja szerinti támogatási igazolás kiállítója az els ő támogatási
igazolás kiállítását követő 4. év végéig köteles a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezni a támogatás é s
annak járulékai Magyar Állam részére történő megfizetése terhével .”
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INDOKOLÁS

A kapcsolódó módosító javaslat által lehetővé válik, hogy az egyébként Tao-alany helyi önkormányzati ,
többségi helyi önkormányzati tulajdonú adózó ne legyen kizárva az adókedvezmény igénybevételéne k
lehetőségétő l . A sport gyakorlati színtereivel (egyesületek, oktatási intézmények, sportiskolák) a z
önkormányzatok állnak a legközvetlenebb kapcsolatban . Továbbá az önkormányzatok szerepe a spor t
pénzügyi, tárgyi, személyi feltételrendszerének biztosításában meghatározó .

A sporttámogatás után érvényesíthet ő adókedvezmény további feltételeként meghatározott üzemeltetés i
kötelezettség nem terhelheti az adózót, mivel az adózó csak támogatást nyújt, az üzemeltetés a támogatott
szervezet kötelezettsége lenne, és az elidegenítési és terhelési tilalmat is csak támogatott szervezet tudna a
Magyar Állam javára bejegyeztetni . Ezért indokolt a javaslat módosítása .

A tilalommal terhelt ingatlan további fejlesztésének lehetősége érdekében indokolt lehetővé tenni, hogy
kérelemre a sportpolitikáért felelős miniszter egyfajta méltányossági típusú eljárás során felmentés t
adhasson az elidegenítési-, terhelési tilalom alól . Garanciális feltétel, hogy a felmentés megadása nem
járhat a sportcélú hasznosítás veszélyeztetésével .

A kapcsolódó módosító javaslat pontosítja, hogy a beruházást mennyi id őn belül kell elvégezni .

Budapest, 2010. július l'. .

Dr. Bóka István
FIDESZ


	page 1
	page 2

