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Vet-Produkt Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Budaörs
Holdfény utca 27-29. A ép. 3
lph. 1 em. 14 ajtó
2040

Köröstarcsai Községi Sportkör
Köröstarcsa
Puskin utca 23/C - - - 5622

HAT ÁRO Z AT
Köröstarcsai Községi Sportkör (székhelye: 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7 - - - -, adószáma: 19977063-1-04,
képviselője: Lipcsei Zoltán, a továbbiakban: Kérelmező) részére. Értesítem, hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki
az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban megjelölt adózó által nyújtott támogatásra a 2016. július 1-től
2017. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.
A támogatást nyújtó köztartozásmentes adózó adatai:
Támogató neve: Vet-Produkt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Támogató címe: 2040 Budaörs, Holdfény utca 27-29. A ép. 3 lph. 1 em. 14 ajtó
Támogató adószáma: 13300520-2-13
Jogcím a társasági adóról, és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C
§ (1) bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként
összesen

ebből: az
elszámolható
közreműködői díj
maximuma:

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

5 148 000 Ft

103 999 Ft

Kérelmező részére folyósítandó
támogatás összesen

5 148 000 Ft

103 999 Ft

Az MKSZ részére ﬁzetendő összeg a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet 2. § (6b) bekezdése b) alapján

A támogatás
folyósítására
megjelölt
bankszámlaszám
53200039-1109000500000000

A támogatás folyósítására
megjelölt bankszámlaszám

34 667 Ft 10400126-49485049-54531287
Az Emberi Erőforrások minisztériuma részére ﬁzetendő összeg a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(atovábbiakban: Kormányrendelet) 2. § (6b) bekezdés a) alapján

A támogatás folyósítására
megjelölt bankszámlaszám

17 333 Ft 10032000-01425190-00000000
A Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése alapján adókedvezmény igénybe
vételére jogosító támogatás összesen

5 200 000 Ft

Határozatom ellen fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése alapján nincs helye. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának
(2) bekezdése alapján végzésem bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de
az MKSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező a honlapján a Kormányrendelet 4. § (11) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségnek eleget tett.
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INDO KO LÁS
A Kérelmező 2016.09.13. napján be/22C-K003/04147/2016/MKSZ iktatószámon nyilvántartásba vett támogatási
igazolási kérelmet nyújtott be. A támogatási igazolás alapján igénybe vehető adótámogatásra a Kormányrendelet 6. § (1)
bekezdése alapján a Kérelmező jogosult, így a támogatási igazolás kiállítása nem tagadható meg. A Tao. tv. 22/C §-a
rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek a Kérelmező megfelel, tekintettel az elfogadott és nyilvántartásba vett sportfejlesztési programra.
Kérelmező a jogszabályban meghatározott eljárási költségviselési kötelezettségének eleget tett.
Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programja a Kormányrendelet 4. § (12) bekezdései
szerinti nyilvántartásban szerepel, jelen támogatási igazolás nem eredményezi a sportfejlesztési programban
feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését, valamint a
Kérelmező nyilatkozott az önrész rendelkezésre állásáról. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint
határoztam.
A Kérelmező 3 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzetett meg az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számú ﬁzetési
számlájára.
Tájékoztatom, hogy a Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdésének a)-b) pontjai alapján az adókedvezmény igénybevételének
feltétele, hogy az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának tényét - annak pénzügyi
teljesítésétől számított 8 napon belül - az állami adóhatóság részére bejelentse. A bejelentés elmulasztása esetén
igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja,
valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg. Az Stv. 22. § (4) bekezdése alapján a
határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A Ket. 100. § (1) bek. a) pontjára, valamint (2) bekezdésére
ﬁgyelemmel a határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. A Pp. 326. § (7) bekezdése alapján a perre a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2016.09.13.
Novák András
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Köröstarcsai Községi Sportkör
2. Vet-Produkt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3. Emberi Erőforrások Minisztériuma
4. Irattár
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