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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  hivatásos  sportolók  egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

a hivatásos sportolók egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásáról

1. §

Az  egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulásról  szóló  2005.  évi  CXX.  törvény  3.  §  -a  (4)
bekezdésének d) pontjának da) alpontja a következőképpen módosul:
((4) A (2) bekezdésben említett összeghatár)
((d) az a)-b) pontban említett összeghatár helyett)

„da) évi 250 millió forint, ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség,
országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos
sportolója,

azzal, hogy ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az összeghatáron az
általános forgalmi adóval csökkentett bevétel értendő.”

2. §

Ez a törvény 2020. július 1. napján lép hatályba.
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Általános indokolás

2018.  decemberében  fogadta  el  az  Országgyűlés  az  egyszerűsített  közteherviselési
hozzájárulásról (ekho) szóló törvény módosítását, amivel 250 millió forintról 500 millió forintra
emelték azt az éves bevételi határt, amelynek eléréséig a hivatásos sportolók az ekho szerinti
közteherviselést választhatják. Ez havi 41.666.666 forint jövedelemig jelent kedvező adózást.
Ma Magyarországon bizonyára vannak labdarúgók, akik ennyi pénzt keresnek, különben nem
kellett volna módosítani a törvényt. A teljes, éves 500 milliós fizetést tekintve ők 92.142.580
forinttal kevesebbet adóznak, mint a nem ekho-s munkavállalók, tehát a Magyar Állam ekkora
adóbevételről mond le az ő esetükben. Ez a megkülönböztetés indokolatlan és elfogadhatatlan,
különösen most, amikor tízezrek veszítik el a munkahelyüket és várnak az Államtól segítséget.
Erre is figyelemmel vissza kell állítani a korábbi törvényi szabályozást, és a kedvező ekho-s
adózást évi 250 millió forintban kell maximalizálni.

Részletes indokolás

1. § 

Az általános indokolásban megfogalmazott  jogpolitikai célok elérése érdekében szükséges az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény jelen bekezdésének
módosítása.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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