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Az Országgyű lés
	Sport- és turisztikai bizottsága

Sizottsázi módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Ilelvberx
2008 NOV 1 O .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egyes adó- és járulék
törvények módosításáról szóló T/666Z törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) a
kővetkező

bizottsági módosító javaslato t

terjeszteni elő:

A Javaslat ELSő RÉSZÉNEK címe az alábbi szövegrésszel egész ki, valamint az I. rész az
alábbi ríj TV Fejezettel és az azt követő alcímmel, továbbá az alábbi ríj J.S. §-al egészül ki,
ezzel egyidejűleg a jelenlegi IL! XXIl. Fejezetek számozása Y. X7([II. Fejezetekre, a 15
267. §-ok számozása pedig 16-268. §-okra változik :

,,[ELSŐ RÉSZ]

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADAT,
VALAMINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁT JAVÍTÓ KÜLÖNAD 3T ÉS

JÁRADÉKOT. TOVÁBBÁ AZ EGYS7'LF1tÚSÍTETT KlJZTEHERVISBLÉS I
HOZZÁJÁRULÁSTÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

1V. Fejezet

Az e,►yszerűsftett közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005_ évi CXX törvét:ty módosítása

15 .
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erősített köLtehervisel 'si hozz

	

ró1 szól' 2005. évi C . törvén a
továbbiakban: Ekho tv .) ürcambulurr helyébe a következő szövegrész lép :

„Az Orszá

	

Iés ion kőtciczcttséeére tekintettel, hogy a közügyek szabad
megvitatását, a közügyekkel összefüggő információhjz való hozzájutást . a művészetiélet
z baris: á

	

m alfrsulását és a testkul 'ra fe ődés' el •o +f

	

el

	

c1 arra ho ..
mint törvényalkotó eves alkotmányos és társadalompolitikai célkitűzéseinek érvén. esftése
érdekébenaközterhekvonatkozásában kedvezményeket állapithatmeg, elismerveazon
személvek tevékenységének sajátossáRait. akik e célok elérésében közreműködnek,
következő törvényt alkotia :”.
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í21Az Ekhotv. 3 .4-áriak(3)bekezdése a. kővetkező szövegrésszelgészülki : ,
/Y3) Az (1} bekezdés c}, valamint a (21. bekezdés a} és ó) pontjában említett TLO számmal

azonc sátatt foglulkozas :j
,3716Hivatásos sportoló,sportmunkatárs
2618 Szakképzett edző"

Indokolás

A versenysport eredményességének fenntartása érdekében javasolt a foglalkozásszerüe n
sporttevékcnyscget folytatók, a hivatásos sportolók és sportsza[cemiicrck cgzisztcnciáli s
körülményeinek javítása, kiszámíthatóbbá tétele . Az egyszerűsített közteherviselés i
hozzájárulás lehetővé tétele a sportgazdaságban foglalkoztatottak egy meghatározott résre
esetében ezen terület további »kifehérítését" szolgálná, együtt járna a járulékfizetés i
hajlandóság növelésével, biztosított lenne a javasolt személyi kór tekintetében az egészség- é s
nyugdíjbiztosítási ellátásra való jogosultság.

A javaslat eredménye továbbá az lenne, hogy tovább emelkedne a káltségvetés adóbevétele
ezen szektor tekintetében is .

Az ötpárti támogatással elfogadott Sport XXI . Nemzeti Sportstratégia szerint a
„sportgazdaság°' becsült árbevétele hazánkban évi 350 milliárd forint, amely a korábbi
évekhez viszonyítva piacbővülést mutat . A központi költségvetésbe a sportszektorban
nyereségesen működő cégek által 2,1 Mrd Ft társasági adó kerül befizetésre, a végső
sportfPlbasználas révén periig 60 Mrd Ft áfa. Jelentős tételnek tekintendő a sportban
foglalkoztatottak szja-ja, amely éves szinten meghaladja a 10 Mrd Ft-ot A sportágazat ezzel
nettó költségvetési befizetQ, a nemzetgazdaság árbevételének 0,9%-át e szektor termeli, A
sportvállalkozások több mint 25 ezer embernek adnak főállásban megélhetést . A sportban
foglalkoztatott személyek száma is jelentős, közel 23 000 fő , ami a nemzetgazdaság összes
foglalkoztatottjának 0,9%-a .

Budapest, 2008 . november 17 .

Bánki Erik
elnök
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