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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: 
HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte „a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról” szóló, T/8040. számú 
törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott 
szövegét (a továbbiakban: egységes javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően tartalmazza a 
törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46. § 
(11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.



2019. évi ..... törvény 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

1. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4.
§ 40b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„40b.  korlátozott  mértékű gazdasági  célú  létesítmény:  olyan sportlétesítmény,  amely nem áll
látvány-csapatsportban  működő  hivatásos  sportszervezet  használatában,  és  amely  esetén  a
gazdasági tevékenységre allokált éves kapacitás nem haladja meg a létesítmény tényleges teljes
éves kapacitásának húsz százalékát;”

2. §

A Tao tv. 22/C. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4c) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke az (1) bekezdés a),
b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet - ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel
összefüggésben  a  30/I.  §  alkalmazandó  -  ingatlanra  irányuló  tárgyi  eszköz  beruházás,  felújítás
beruházási,  felújítási  értéke  -  ideértve  a  biztonsági  követelmények  teljesülését  szolgáló
infrastruktúra-fejlesztést is - legfeljebb 100 százaléka lehet, ha

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,

azzal,  hogy  ha  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,
felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint utófinanszírozás
keretében kerül a támogatott szerv részére kifizetésre, akkor a támogatási időszakban a sportcélú
ingatlanfejlesztés  készültségével  arányos  elszámolás  benyújtását  és  annak  elfogadását  követően
nyújtható támogatás.”

3. §

A Tao tv. 22/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)  A tárgyi  eszköz beruházást  az  adott  tárgyi  eszköz beruházásra  vonatkozó,  első  támogatási
igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási  időszaktól számított  6.  támogatási  időszak
végéig üzembe kell helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege magyar
állam részére történő megfizetése terhével.”

4. §

A Tao tv. 29/A. §-a a következő (87) bekezdéssel egészül ki:
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„(87)  E  törvénynek  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény
módosításáról szóló 2019. évi … törvénnyel (a továbbiakban: 2019. évi … törvény) megállapított
22/C. § (4c) bekezdését a 2019. évi … törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott
sportfejlesztési programokkal összefüggésben is alkalmazni kell.”

5. §

A Tao tv. 29/A. §-a a következő (88) bekezdéssel egészül ki:

„(88) E törvénynek a 2019. évi … törvénnyel megállapított 22/C. § (8) bekezdését a 2019. évi …
törvény  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő,  jóváhagyott  sportfejlesztési  programokkal
összefüggésben is alkalmazni kell.”

6. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2


