TAO TÁMOGATÁSRÓL ÁLTALÁNOSAN

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
(Emtv.), továbbá a végrehajtására kiadott, 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet megalkotásával, és az Emtv.
45. § (2)-(3) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszter által kiadott 1/2009. (XI. 12.) OKM
határozattal, annak 2009. november 12. napján hatályba lépett módosításával megteremtődött
annak a lehetősége, hogy az előadó-művészeti szervezeteket támogató vállalkozások társasági
adókedvezményben részesüljenek az adókötelezettség legfeljebb 70%-áig.

A Támogatási rendszer általános szabályai

1. Ki adhat támogatást? (támogatók köre)



minden nyereséges, társasági adót fizető, Magyarországon prosperáló vállalkozás
a Támogatók köre lehet havi-, negyedéves-, féléves, vagy éves társasági adót feltöltő
vállalkozás, hiszen a támogatás összegével a társasági adó összege már évközben is
csökkenthető (!)

2. Milyen formában adható a támogatást?



visszafizetési kötelezettség nélkül adható támogatás
a támogatás vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli
ráfordításnak minősül, így a társasági adó alapját csökkenti

3. Kiknek adható a támogatás? (kedvezményezettek köre)



visszafizetési kötelezettség nélkül adható támogatás
a támogatás vállalkozói tevékenység érdekében felmerült
ráfordításnak minősül, így a társasági adó alapját csökkenti

költségnek,

rendkívüli

4. Mire adható a támogatás?






előadóművészeti tevékenységre
színpadi kellékek vásárlására, színpadi megjelenés biztosításra, színjátszóterek bérlésére stb.
működési költségekre
infrastruktúra fejlesztésére
oktatással, képzéssel összefüggő feladatokra, a nevelési feladatok ellátásának tárgyi és
személyi feltételeinek megteremtésére
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5. Milyen mértékben használható fel a támogatás az egyes területeken?
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatni kívánt szervezet tárgyévet megelőző naptári
évben realizált nettó jegy- és bérletbevételeinek 80%-át
6. A támogatás előnyei:














A megtakarítás a 2015. évre 500 millió forintos adóalapig érvényes 10 %, valamint az ezt
meghaladó adóalap után 19 % társasági adókulccsal függ össze, amelyet a támogató
eredményéből levezetve kell kiszámítani.
A támogatás egyrészt ráfordításként csökkenti a támogató eredményét, így alacsonyabb lesz
a társaságiadó-kötelezettsége, másrészt a támogatás az így csökkentett társasági adó
összegéből is levonható. Egy adóévben maximálisan a fizetendő társasági adó 70 százalékáig
érvényesíthet adókedvezményt. Ez nem azt jelenti, hogy az adózó nem nyújthat ennél
nagyobb összegű támogatást, csak annyit, hogy a felhasználás mértéke az aktuális adóévben
fizetendő adóhoz van kötve. A támogatás nyújtását követő hat évig használhatja fel az adózó
a kedvezményt.
2014. január 1-je után nyújtott támogatás esetén kiegészítő támogatást kell nyújtani a
jogosult minisztérium vagy a támogatott előadó-művészeti szervezet részére a támogatás
juttatásának adóévében. A kiegészítő támogatás összege a támogatás alapján érvényesíthető
adókedvezmény 10 %-ának, illetve amennyiben az adóalap az 500 millió forintot meghaladja,
abban az esetben 19 %-ának minimum 75 százaléka.
A kiegészítő támogatással csökkentve 500 millió forintos adóalapig körülbelül 2,5%, 500
millió forint felett 535 millió forintig terjedően fokozatosan növekedve 11,5%, majd 535
millió forintot meghaladó társasági adóalap esetén 4,75% mértékű megtakarítás realizálható
a nyújtott támogatás összegéhez viszonyítva. A megtakarítás a társaság adózott
eredményében csapódik le, tehát akár osztalék formájában is kifizethető a tulajdonosok
számára.
Nem szabad megfeledkezni a színháztámogatásban rejlő másik adótervezési lehetőségről
sem, nevezetesen, hogy az alacsonyabb összegű társaságiadó-kötelezettség hozzájárul a
következő egy éves időszakban fizetendő társaságiadó-előleg összegének csökkenéséhez is.
az évközi társasági adó feltöltők a támogatási összeggel már évközben is csökkenthetik
adóösszegüket, hiszen az irányító Hatóság már évközi adóigazolásokat is kiállít
az adóalap és az adóösszeg csökkentésének engedélyezéséről szóló igazolást az Nemzeti
Kulturális Alap Előadó-művészeti Irodája állítja ki
a társadalmi szerepvállalás vállalatának arculatát, megítélését pozitívan befolyásolja, amely
nagyobb fogyasztói és beruházói érdeklődést eredményez

7. A támogatás folyamata és a beépített biztonság:
1. Támogató kifejezi támogatási igényét és az általunk képviselt kedvezményezettel támogatási
szerződést köt (a Támogatónak csak aláírni kell, más feladata nincs)

2. A támogatási szerződésben meghatározott mértékű támogatást elutalja a kedvezményezett
előadó-művészeti szervezetnek.
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3. 2014. év januárjától hatályos új tao rendelet szerint a tao támogatás mellett kiegészítő támogatást
is kell nyújtani, mely adható a támogatási szerződés szerinti kedvezményezett szervezetnek vagy
befizetendő az Oktatási és Kulturális Minisztérium erre kijelölt bankszámlájára.
3. A Támogatási szerződésekkel egyidejűleg aláírt meghatalmazással, a támogatási szerződéseket, a
támogatási igazolási kérelmet és a támogatási összeg, valamint az eljárási illeték összegeinek
elutalásáról, illetve jóváírásáról a banki igazolást személyesen nyújtjuk át az Előadó-művészeti
Irodának.
4. Néhány nappal később (januárban és februárban ez a folyamat 30 napot is igénybe vesz) a
Támogató megkapja az adóigazolást, amellyel csökkentheti adóalapját és a befizetendő adó összegét
is.

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi
felelősségvállalással a kultúra közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.
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