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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § (1) bekezdés - Különadó törvény 4/A. §
Módosítás jellege: módosítás

„(14)  Az  adózó  az  (1)-(13)  és  a  (38)-(39)  bekezdés  alapján  megállapított  fizetendő  különadó
összegét választása szerint – adóvisszatartás formájában – csökkentheti az általa kedvezményezett
célra  nyújtott  támogatás  összegével[,  ha  az  alapján  jogosult  lenne  a  társasági  adóról  és  az
osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény  (a  továbbiakban:  Tao.  törvény)  szerinti
adókedvezményre,  azonban  a  társasági  adó  terhére  az  adókedvezményt  nem veszi  (vette)
igénybe]. Az e bekezdés szerint igénybe vett adócsökkentés összege nem haladhatja meg az (1)-
(13) és a (38)-(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadó 50 százalékát.

(15)  A  (14)  bekezdés  alkalmazásában  kedvezményezett  célnak  minősül  a  2011.  évi  a
hitelszerződésből  eredő  kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes  személyek
lakhatásának biztosításáról szóló CLXX. törvény 3-5. §-okban a Nemzeti Eszközkezelő feladataira
nyújtott támogatás.

[(15) A (14) bekezdés alkalmazásában kedvezményezett célnak minősül a látvány-csapatsport
Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy a Tao. törvény 22/C.
§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott támogatások esetében a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmények,
b)  pontjában  meghatározott  valamennyi  jogcím  támogatása  azzal,  hogy  e  támogatások

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



esetében  kizárólag  a  hivatásos  sportolót  nem  foglalkoztató  amatőr  sportszervezetek,
valamint  a  Tao.  törvény  22/C.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  bd)  alpontjában  meghatározott
támogatások esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
c)  pont ca),  cc),  cd)  alpontjában meghatározott  jogcímek támogatása,  és a  Tao.  törvény
22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott jogcím támogatása azzal, hogy a
hivatásos  sportszervezetek  sportinfrastruktúrához  kapcsolódó  támogatása  esetében  a
korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
d)  pontjában  meghatározott  valamennyi  jogcím  támogatása  azzal,  hogy  e  támogatások
esetében kizárólag a hivatásos sportolót nem foglalkoztató közhasznú alapítvány, valamint
a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott támogatások
esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények
e) pontjában meghatározott valamennyi jogcím

támogatása minősülhet kedvezményezett célnak.]”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § (1) bekezdés - Különadó törvény 4/A. § (17) 
bekezdés, 109. § (1) bekezdés - Különadó törvény 4/A. § (18) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

„[(17) Amennyiben az adózó a (14) bekezdés szerinti adócsökkentést érvényesíti, akkor a Tao.
törvény rendelkezéseitől eltérően a kiegészítő támogatás mértéke e támogatás vonatkozásában
a  támogatási  igazolásban  meghatározott  összeg  Tao.  törvény  19.  §-a  szerinti  adókulccsal
számított értékének 100 százaléka.

(18)  A  (14)  bekezdés  szerinti  adócsökkentés  igénybevétele  esetén  az  adózó  köteles  az
adócsökkentő tételként igénybe vett támogatáshoz kapcsolódó társasági adóban keletkezett,
múltbéli adóelőny késedelmi pótlékkal növelt összegét az igénybevétellel egyidejűleg az állami
adó- és vámhatóság részére bevallani és megfizetni. E bekezdés alkalmazásában az adóelőnyt
úgy kell  meghatározni,  mintha a kiegészítő támogatás  juttatására a (17) bekezdés szerinti
mértékkel került volna sor.]”

Indokolás 

A kormány javaslata szerint a foci és a labdasport bizniszek támogatásával 18,3-19,3 milliárd
forintot, a bankadójuk akár 50 százalékát spórolhatnák meg a hitelintézetek, így az idei 66,5
milliárd forintról 50,4 milliárdra csökkenhetne a bankadó összege jövőre. A Párbeszéd szerint a
bankadót  ne  a  foci  és  labdasport  bizniszre  fordítsák,  indokolatlan  a  társasági
adókedvezményeken felül további vállalati támogatásokat irányítani a sportba, még akkor is, ha
az  indokolatlan  és  igazságtalan  társasági  adócsökkentés  miatt  csökkenhet  a  látványsportokra
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adható adókedvezmény mértéke. Ehelyett inkább a lakhatási és törlesztési nehézségekkel küzdő
hiteladósok kilakoltatásának elkerülésére  kellene  fordítani  a  bankadó egy részét.  Javaslatunk
szerint a bankadó egy részével a hiteltartozás miatti kilakoltatások csökkentése érdekében inkább
a  Nemzeti  Eszközkezelőt  támogathassák,  hogy  nagyobb  forrás  álljon  rendelkezésére  annak
érdekében, hogy minél több kényszerértékesítésre kerülő lakást megvásárolhasson és az adós
bérlőként továbbra is ugyanott lakhasson.
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