ÖSSZEFOGLALÁS
a 2020. február 1-jétől hatályos Elszámolási szabályzatban történt tartalmi módosításokról
Szabályzat módosítás oka és tartalma
Módosítás oka

Módosítás tartalma

Módosítás helye

A jogszabály szerint a
2019/2020-as támogatási
időszaktól kezdődően a
kiegészítő sportfejlesztési
támogatással is szükséges
elszámolni.

Az elszámolási dokumentáció részeként
kötelezően be kell nyújtani a Korm. Rendelet
kiegészítő támogatással kiegészített 1. sz.
mellékletét képező Összesítő táblázatot, számlát
és a pénzügyi teljesítés igazolását.

Szabályzat 2.1. pont

A jogszabály szerint a
2020/2021-es támogatási
időszaktól kezdődően az
üzemeltetési költség
elszámolásának lehetősége
saját vagy használatban lévő
ingatlan esetén.

Az elszámolási dokumentáció részeként
kötelezően be kell nyújtani az ingatlan tulajdoni
jogviszonyának igazolását, illetve a használatra
vonatkozó szerződéseket.

Szabályzat 2.4.6. pont

2016/679 Európai Uniós
Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) alapján a 6.
mellékletet képező
Felhasználási nyilatkozat
kiegészítése az Adatvédelmi
tájékoztatóval.

Az elszámolási dokumentáció részeként a
Szabályzat módosított 6. mellékletét kell
benyújtani.

Szabályzat 2.3. pont és 6.
melléklet

2016/679 Európai Uniós
Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) alapján
bevezetésre kerül a 8.
mellékletet Adatvédelmi
tájékoztatóval.

A 8. mellékletet a támogatásban részesülő
sportszervezet köteles átadni azoknak a
sportszakembereknek, akiknek az adatait az
elszámolás
során
felhasználja
(pl.
bérelszámolás).

Szabályzat 8. melléklet

Az elszámolási fegyelem
biztosítása, az ellenőrzésre nem
alkalmas elszámolások és az
ennek okán szükséges
hiánypótlások darabszámának
csökkentése, illetve az ebből
fakadó szabálytalan támogatás
felhasználás visszaszorítása. A
kiküldött hiánypótlások
darabszámának csökkentésével
felgyorsul az elszámolások
feldolgozottsága.

Az üres oldalakat tartalmazó, vagy ellenőrzésre
nem alkalmas elszámolási dokumentáció
benyújtása nem számít az elszámolási
kötelezettség teljesítésének. A hiánypótlási
felhívás megküldése csak abban az esetben
indokolt, ha a benyújtott dokumentumok
alapján
a
támogatás
felhasználásának
szabályszerűsége nem megállapítható.

Szabályzat 2. pont

A TAO támogatás elszámolási
folyamatának megfeleltetése az
elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló a 2015. évi
CCXXII. törvénynek.

Az elszámolási dokumentációhoz kapcsolódó
valamennyi
beérkezett
és
kiküldött
dokumentum elektronikus úton történő
megküldése.

Szabályzat 2. pont

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az ELN-20/2019.(01.15.) határozatszámú MLSZ elnökségi határozattal
kihirdetett Elszámolási szabályzat.

