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GERLAI SPORTEGYESÜLET
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Szabó Dezső utca 49. 
5600

Tárgy: 1. hiánypótlási felhívás elszámolás beadására

Tisztelt Sportszervezet!

Nyilvántartásunk szerint a(z) GERLAI SPORTEGYESÜLET (adószám: 18372850-1-04, a továbbiakban: Sportszervezet) a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§ (1) bekezdésében foglalt, 2018/19 évadra
vonatkozó elszámolási kötelezettségének a Rendelet szerint nem tett eleget.

Tájékoztatom, hogy - méltányosságból – lehetőséget biztosítunk az elszámolás beadására jelen felhívásom átvételét követő 5 napon belül. Kérem,
hogy a 2018/2019-es elektronikus kérelmi rendszerben – a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MLSZ) honlapjáról letölthető Elszámolási
Szabályzat, TAO Elszámolás Felhasználói Kézikönyv és Szkennelési Útmutató iránymutatásai alapján – az elszámolást feltölteni és beküldeni
szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy – a Rendelet 13. § (3) bekezdése alapján – amennyiben a Sportszervezet valamely hiánypótlási határidejét elmulasztja
vagy a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan teljesíti, az elszámolás vagy annak érintett része nem fogadható el.

Tájékoztatom, amennyiben a Támogatott szervezet nem teljesíti elszámolási kötelezettségét, úgy az a Rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja és a (2)
bekezdés alapján, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 50%-os mértékkel növelt összegben történő befizetését, illetve a támogatási rendszerből
történő akár 3 éves kizárását is maga után vonhatja. 

Felhívom figyelmét a továbbiakban arra, hogy az elszámolás benyújtásáig a(z) GERLAI SPORTEGYESÜLET részére új Támogatási Igazolási
kiállítására irányuló kérelem nem kerül jóváhagyásra. 

Eljárásom során a hivatkozott jogszabályokon túl a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-a és a Rendelet 11.
§-a alapján jártam el. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség hatáskörét és illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a sportról szóló
2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdésének fe) pontja és a Rendelet 12. § (1) bekezdése szabályozza. 

Segítő közreműködését előre is köszönöm!

Tisztelettel:

1. Támogatott szervezet 
2. Irattár

Dürr Balázs
TAO Ellenőrzési Osztályvezető
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