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Rendkívüli HírAdó
A látvány-csapatsportok támogatásával
kapcsolatos módosítások
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Az áprilisi HírAdó Extrában előrejelzett módon, a 2012. évi XXXIII. törvény értelmében 2012. április 14-ei
hatállyal több ponton is módosult a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény látványcsapatsportok támogatásának adókedvezményével összefüggő paragrafusa (22/C §). A módosítások célja az
adókedvezmény igénybevételi szabályainak, valamint az igénybevétel feltételeinek pontosítása. Ennek
keretében módosult többek között a támogatási jogcímek köre, valamint a támogatási igazolás kiállításának
feltételrendszere.
A 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet értelmében módosult a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, mely a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól rendelkezik. Az új rendelet
értelmében – a fenti törvénymódosításhoz kapcsolódóan – a látvány-csapatsportok részére nyújtott támogatással
kapcsolatban kiállított igazolás, valamint a támogatás elszámolhatóságának szabályai kerültek pontosításra.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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