
18/11 2008 TUE 8 :19 FAX +36 1 441 5057 SPORT TUIRISZTIKAI BIZ .
	

lJ001!0a 6

Az Országgy ű lés
Sport- és turisztikai bizottsága

Bizottsági módosító Javasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak, , ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben 2008 NOV 1

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (I) bekezdése alapján az egyes adó- és járulék
törvények módosításáról szóló 2"/6667. törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a
kővetkező

módosító javaslato t

terjeszteni elő:

A Javaslat 1. számú melléklete az alábbi S. ponttal egészűl ki :

„S. Az Szja tv. 1 . számú melléklete az alábbi 8, 37 . ponttal egész-ül ki :

!S . A természetbeni Juttatások kőzöl adó entes :1
„8.36. Azállampolgárok életmódjaegészseresebbé tételénekelősegítése céljábóla
munkáltatónál adó ' 'álul' ment

	

ttatásnak inős I : a unka c keretein be °

nevezési	 díja,	 a	 st0oolást,	 aktív életvitelt ösztönző tájékoztató, szemléletformáló,
ism retta es ő tevé a sé

	

szol, . é informatikai fe'lesztésck tudás- és adatbázisok
és szolgáltatások költségei :'

Indoka/ős

Tekintettel az ötpárti egyetértéssel megszavazott Sport XXI Nemzeti Sportstratégiában
megfogalmazott stratégiai célokra :

Tudva, hogy a „ sportolás kiemelt szerepetjátszik a fizikai és mentális egészség
megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában, a nemzet fizikai
állapotromlásinak megállításában, az egészségkárosodások megelözésében, a káros
szenvedélyek elleni eredményes harcban - a sportos életvitel széleskörű elterjesztése
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közvetlen társadalmi-gazdasági érdek, Nemzetközi tapasztalatok alapján bizton állítható, hogy
a rendszeres szabadidő- sportolók arányának növelése kedvező hatást vált ki az állampolgáro k
egészségi állapotának alakulásában, érzékelhet ően csökkenti a betegségek kezelésére
fordítandó egészségügyi kiadásokat.

Tekintettel az állami költségvetés jövő évi forrásainak csökkenésére, más eszközzel,
neve-cetesen adókedvezményekkel lehet kedvező változásokat megindítani, ezzel új
számottevő külső forrásokat bevonni .

Ma már Magyarországon a vállalatok többsége felismerte, hogy a munkavállalók egészsége,
testi-lelki fittsége nyilvánvalóan saját gazdasági érdeke is . Ennek megfelelően áldoznak is
egészségfejlesztési programokra, munkahelyi sportra .. Á. e törekvéseket erősen fékezik a ma
érvényes adózási jogszabályok, mivel rna a munkáltatók az ilyen – társadalmilag igen haszno s
– „gesztus” esetén 54%-os adófizetési kötelezettséggel is számolhatnak a ráfordításaikon
felül. Viszont jól behatárolt adókedvezményekkel egy, a társadalom számára mértékad ó
terület önként vállalna jóval nagyobb terheket saját érdekében, de közösségi célok közvetet t
szolgálatában .

Már ma is több milliárdosra tehető össz-gazdasági szinten a munkahelyi sportra fordítot t
összeg, ami a korlátok nevezett enyhítésével megsokszorozható, ezzel a szabadid ősportban
igen komoly forrástöbblet jelenhet meg, ami ráadásul a munkavállalók révén az egész
családra, tehát a családi sportra, az ifjúság és gyereksportra is közvetlen, számottevő kihatást
jelent .
Komoly adókieséssel nem kell számolni, mivel e magas kőzteher miatt kerülték a
foglalkoztatók az ilyen juttatásokat, s így adóbevétel sem keletkezett e téren. (Az adó
elriasztotta a potenciális fogyasztókat, vagy kétes elszámolások felé vitte az arra
hajlamosokat.)
A természetbeni juttatások 54%-os adója alóli mentesítés csak megfelelő, számlákkal i s
bizonyított kifizetcsck után történhet, s ez a számlaadási fegyelem erősítését szolgálná a
sportszolgáltatók, termékértékesítők körében, így egyben a gazdaság kifehérítéséhez i s
hozzájárulna e szektorban .

Budapest, 2008 . november 17 .

Bánki Erik
elnök
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