A társasági adó támogatások felhasználására vonatkozó információk a
koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet, továbbá a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) 2020.
március 12. és 13. napján meghozott döntései és a megváltozott jogszabályi
környezet érintheti a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény
alapján nyújtott támogatások felhasználását.
Az intézkedéseket figyelembe véve a Tao Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
az alábbiakra hívja fel a tisztelt Sportszervezetek figyelmét:
1. Az Igazgatóság a megszokottak szerint - elektronikus úton - továbbra is
ellátja feladatait. Az Igazgatóság munkatársai telefonon és e-mailen,
valamint az elektronikus ügyintézésre rendszeresítette Elektronikus Kérelmi
Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül munkaidőben elérhetők.
Ennek megfelelően kérjük a Sportszervezetek mind jóváhagyási, mind
elszámolási oldalon folyamatban lévő eljárási határidőinek tartását.
Amennyiben az eljárások során más hatóság döntése szükséges, de az
érintett hatóságnál az ügyintézés szünetel, természetesen figyelembe
vesszük.
A nem elektronikus elszámolások esetében a cégszerűen aláírt hiánypótlási
határidő hosszabbítási kérelmeket kérjük, lehetőség szerint scannelve, emailen küldjék meg a levélben feltüntetett ügyintéző részére, valamint a
kovacs.adel@mksz.hu e-mail címre.
2. A 2020/2021-es sportfejlesztési programok bírálata esetén, amennyiben a
Sportszervezet megítélése szerint a határidő nem tartható, kérjük az eljárás
szünetelésének megindítását. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eljárás
szünetelése a sportszervezet kérelmére indul, amit az EKR felületén
szükséges benyújtani. Amennyiben a szünetelés elrendelését követően a
sportszervezet nem kérelmezi az eljárás folytatását hat hónapon belül az
EKR rendszerben, az eljárás megszűnik.
3. Figyelembe véve az MKSZ korábbi intézkedéseit, a 2020. március 14., 0:00
utáni időszakban tartandó hazai- és külföldi tornákkal, edzőtáborokkal
összefüggésben felmerülő költségek (sportlétesítmény és sportpálya bérleti
díja; személyszállítási költségek; nevezési költségek, felkészítési és képzési
költségek; rendezési költségek, verseny- és játékengedélyek kiállításának

költségei és logisztikai költségek, stb.) visszavonásig nem elszámolhatók. A
sportlétesítmény és sportpálya bérleti díjával összefüggésben javasoljuk, a
megkötött bérleti szerződések esetleges módosításának lehetőségét
minden Sportszervezet egyeztessen szolgáltatójával. Az igazoltan nem
módosítható szerződések alapján kifizetett bérleti díjak elszámolhatók.
A fel nem használt támogatások a jelent tájékoztatóban foglalt rendkívüli
intézkedések visszavonását követően, illetve hosszabbított időszakban
felhasználhatók, módosíthatók. A támogatási igazolással le nem fedett
támogatások hosszabbítására és a támogatására vonatkozó, jelenleg
érvényes rendelkezések felülvizsgálata folyamatban van, melyről a
későbbiekben adunk tájékoztatást.
4. A sportszakemberek munkabérének és megbízási díjának elszámolása
továbbra is lehetséges. A Sportszervezet és az érintett munkavállaló
sportszakember közötti megállapodás függvénye ezek kifizetése. Erre
vonatkozóan az MKSZ nem fogalmaz meg központi iránymutatást. Ezek
elsődlegesen munkajogi/polgárijogi kérdések, a foglalkoztatás formájától
függően, melyek nem az MKSZ hatáskörébe tartoznak.
A megbízási jogviszony esetében javasoljuk, hogy ahol megoldható a
Sportszervezetek és a Sportszakemberek közötti megállapodások ellátandó
feladatok terén történő módosításának lehetőségét vizsgálják meg.
5. A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata „felhívja az emberi
erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a versenyszerűen
sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális
szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal
rendelkező intézmény
a. a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban
tartsa meg;
b. a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős
csoportokban biztosítsa.”
Az ezzel összefüggésben felmerülő szállás- és étkezés költsége az érintett
időszakban is elszámolható, amennyiben ehhez kapcsolódóan edzés a Back
Office 32-es felületén rögzítésre került.
6. Kérjük, hogy vegyék figyelembe az MKSZ Sportegészségügyi Albizottsága és
a Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottsága által kiadott iránymutatást,
mely szerint a vírus terjedésének fékezése és a kontaktusok számának
csökkentése érdekében hivatalosan az a javaslat, hogy valamennyi további
ajánlásig minden sportszervezet függessze föl az edzések megtartását, a
sportolók egyénileg készüljenek, edzőik, nevelőik utasításai szerint. Az

egyéni felkészülés és az átmeneti időszak edzésmetodikájával kapcsolatban
szükség szerint az MKSZ Sportszakmai igazgatósága, egészségügyi
kérdésekben pedig a szövetség Sportegészségügyi Albizottsága áll
rendelkezésükre.
7. A 2020/2021-es értékelési elvek és benchmark dokumentum értelmében
azon edzők bérkifizetése, akik a 2020/2021-es bajnoki időszakban NBI vagy
NBI/B játékengedélyt fognak kiváltani, csak abban az esetben számolható el,
amennyiben a 2019/2020-as bajnoki évadban teljesítették a korosztályos
képzésben elvárt, minimum megtartott edzésszámot.
A támogatási időszakra érvényes értékelési elvek és benchmark
dokumentumban meghatározott edzésszámok, 8-10 hónapos időszakra
kerültek meghatározásra. Ezzel összefüggésben felhívjuk a figyelmüket,
hogy a sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló kérelmek
benyújtásának előrehozott határidejére tekintettel (2020. február 29.) és a
Magyar Kormány, valamint az MKSZ intézkedéseit és a Sportegészségügyi
Albizottság ajánlását is figyelembe véve, a megtartott edzésszámok
arányosan kerülnek számításra.
8. A licenszhez és végzettséghez kötött munkakörök jóváhagyásának továbbra

is feltétele, hogy az érintett sportszakemberek az elszámolás pillanatában
ezen dokumentumokkal rendelkezzenek, így felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a 2020/2021-es sportfejlesztési programok elszámolása során a
jelenleg fennálló helyzet nem jelent mentességet abban az esetben sem, ha
a sportszakember bérkifizetése jóváhagyásra került.
A fenti rendelkezések visszavonásig, illetve további tájékoztatásig érvényesek.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Budapest, 2020. március 16.
Tao Igazgatóság
Magyar Kézilabda Szövetség

