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ismét változtak a társasági adókedvezményre 
jogosító támogatások szabályai.

a változás lényege, hogy a 2014. évben hatályos 
szabályok mellé a támogatásnyújtás egy új, kedve-
zőbb formájával is élhetnek a támogatók. ennek 
az új módnak a főbb szabályai a következők:

a Nemzeti Kulturális alap igazgatósága 
előadó-művészeti iroda – a támogató és a támo-
gatott közös kérelmére – Igazolást ad ki a támo-
gatás jogszerűségéről. támogató a felajánlásáról 
szóló rendelkező nyilatkozatával  (15RENDNY 
NAV-nyomtatvány) egyidejűleg megküldi az 
Igazolást az adóhatóság részére. a fenti doku-
mentumok alapján az adóhatóság utalja ki a 
megfizetett adóból/adóelőlegből támogatottnak 
a felajánlott összeget a támogató adófizetési 
kötelezettség teljesítését követő 15 napon belül.

a kiutalás további feltételei:
 a támogató adóelőleg-bevallási, adóbeval-

lási, valamint adóelőleg-, ill. adófizetési kötele-
zettségét teljesítse, és

 a támogató adóbevallásában bevallott, fi-
zetendő adó 80 százaléka érje el, vagy haladja 
meg a felajánlásában (nyilatkozatában) szerep-
lő összeget, és

 a támogatónak és támogatottnak ne le-
gyen 100 e ft-ot meghaladó összegű adóha-
tóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó 
módon számított adótartozása. 

az állami adóhatóság által az előadómű-
vészeti szervezetnek történő felajánlás át-
utalásáról az állami adóhatóság az átutalást 
követő 15 napon belül tájékoztatja a támoga-
tót és a Nemzeti Kulturális alap igazgatósága 
előadó-művészeti irodát.

a támogató a felajánlásért a támogatott ré-
széről ellenszolgáltatásra továbbra sem jogosult.

ugyanazon adóévben a támogató vagy a 
2014. évben, vagy a 2015. évtől élő új szabályok 

szerint támogathat előadó-művészeti szerveze-
tet. a támogató felajánlásainak összege nem 
haladhatja meg az adóelőleg-fizetési kötelezett-
ség 50, az adóelőleg-kiegészítés, illetve az éves 
adójának 80%-át.

a támogatott továbbra is a megelőző évi 
egt-tagállamokban tartott előadásai/hangver-
senyei alapján kapott, általános forgalmi adó-
val csökkentett jegybevételének 80 százaléka 
erejéig fogadhat be támogatást.

a támogatót a fenti támogatásáért adófo-
lyószámláján jóváírás illeti meg. a jóváírás mér-
téke: az adóelőlegből, adóelőleg-kiegészítésből 
való felajánlás esetén a felajánlás 7, adóból 
való felajánlás esetén a felajánlás 2,5%-a.

az új támogatási forma előnyei:
 várhatóan nagyobb lesz a támogatói haj-

landóság, mert:
– magasabb kedvezményben részesülnek 

a támogatók. (a korábbi 2-4% helyett 7,5% is 
elérhető.

– 70-ről 80%-ra nő az adó felajánlható há-
nyada.

– a támogató társaságnak kisebb lesz a koc-
kázata, hogy támogatása után megkapja-e az 
adójóváírást.

– elsősorban a korábbi támogatási formától 
– érdekeltségük miatt – távol maradó multina-
cionális társaságok hazai leányaitól is várható 
lesz támogatás.

 fentiek miatt várhatóan nem lesz szük-
ség közvetítő cégek igénybevételére. a kapott 
támogatás nagyobb hányada fordítható az 
előadóművészeti tevékenység finanszírozására.

 az adóhatóság közbeiktatása miatt várha-
tó a visszaélések csökkenése.

az új támogatási forma hátránya:
 amennyiben a támogató az adóelőleg-ki-

egészítésből támogatja a támogatottat, akkor a 

támogatás már csak a következő évben érkezik 
meg támogatott bankszámlájára, ami likvidi-
tási problémát okozhat. ez elsősorban a 2015. 
évben jelent komoly kockázatot, mert azok a 
társaságok, amelyek a 2014. évben támogatást 
adtak, azoknak a 2015. évben csak minimális 
adóelőleg-fizetési kötelezettségük van.

az előadóművészeti szervezeteknek tovább-
ra is megmarad a jegybevételéről szóló adat-
szolgáltatási kötelezettsége.

az új szabályokról további hasznos infor-
mációk találhatók az előadó-művészeti iroda 
weblapján (http://www.eloadomuveszetiiroda.
hu/index.php/utmutatok) és részletes tájékoz-
tató olvasható a Nav  2015. január 16-án meg-
jelent 55. sz. információs füzetében is (http://
www.nav.gov.hu//data/cms356991/55._sz._
fuzet_a_tarsasagi_ado_kedvezmenyezett_ce-
lokra_torten__felajanlasanak_szabalyai.pdf).

mint ismeretes a tao-támogatás nyújtásá-
ra 2015. december 31-ig van eu-s jóváhagyás. 
a nagy kérdés: hogy mi lesz utána? 2014 de-
cemberében a játékszín szervezésében meg-
rendezett összejövetelen hangzott el először 
hivatalosan a nemzetgazdasági minisztérium 
helyettes államtitkárától, hogy a kormányzat 
kezdeményezni fogja a tao-támogatás lehető-
ségének meghosszabbítását. ez nagyon biztató 
arra nézve, hogy meg is marad.

Közismert, hogy a jelenlegi szabályok lehető-
vé tesznek számtalan visszaélést. úgy gondo-
lom, hogy feltétlenül azon kellene munkálkodni, 
hogy a különböző kiskapukat bezárjuk, a visz-
szaéléseket szigorú ellenőrzéssel, büntetések 
kilátásba helyezésével, s azok végrehajtásával 
megelőzzük a további visszaéléseket, mert azok 
alapjaiban ingatják meg a rendszer továbbélé-
sének lehetőségét.
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