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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „egyes adó- és járulék törvények módosításáról ”

szóló T16291 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 27. §-ában a Tao . 8 .* (1) bekezdésének d) pontja a következő 4. alpontta l
egészül ki :

[8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli .)

„ d) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegese n
átadott pénzeszköz, elengedett követelés, valamint az adózó által átvállal t
kötelezettségnek az egyéb vagy rendkívüli ráfordításként az adóévi adózás el ő tti
eredmény terhére elszámolt összege, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra, kivéve ,
ha

I . állami vállalat, részben vagy egészben állami tulajdonban lévő társaság
privatizációjának, valamint a tulajdonukban lévő vagyonrészek értékesítésének MR P
keretében történő teljesülése esetén, az MRP szervezet alapcéljának megvalósítás a
érdekében, a szervezet hiteltörlesztési kötelezettsége id őszakában történt,

2. a Műsorszolgáltatási Alapnak közérdekű kötelezettségvállalásként, továbbá a
rádiózásról és televíziózásról szóló törvény szerinti közműsorszolgálati műsor,
műsorszám támogatására (szponzorálására) történt ,

3. az adózó a támogatást filmalkotáshoz juttatta, a mozgóképszakmai hatóság által a
részére kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig, feltéve, hogy a filmalkotást az
Mktv . rendelkezései szerint megilleti közvetett állami támogatás ,

4. az adózó a támogatást el őadóművészeti produkcióhoz juttatta, az előadóművészet i
államigazgatási szerv által kiadott támogatási igazolásban szereplő összeg 20%-áig,
feltéve, hogy az előadóművészeti produkciót külön törvény rendelkezései szerin t
megilleti közvetlen támogatás .
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Indokolá s

A készülő előadóművészeti törvény a következőket tartalmazza :
„A készülő előadóművészeti törvényben szerepl ő szabályozás új ösztönző elemeket épít be,
hogy új szereplőket vonhasson be a színházak támogatásába, kib ővítve a támogatók körét a
gazdasági élet szereplő ivel is . Az előadóművészeti területet támogatók körének b ővítése, a
szponzoráció előmozdítása, ezáltal a közvetlen állami támogatások további b ővítésének
mérséklése céljából társasági adókedvezményt vezet be .
A jegybevétellel limitált támogatás megjelenése valóságosan több szegmens űvé tenné a
bevételi oldalt . Az állam és a fenntartó önkormányzat túlsúlyos jelenléte csökkenhetne végre,
és a színház legfontosabb teljesítménymutatója, a jegybevétel is valóságos tényezővé válna .
60. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidej ű leg a társasági adóról és az osztalékadóró l
szóló
1996 . évi LXXXI . törvény (a továbbiakban : Tao. tv .) 4 . §-a az alábbi 38 ., 39 . és 40 .
pontokkal
egészül ki :
[4. § E törvény alkalmazásában]
„38. Előadóművészeti szervezet : az előadóművészetrő l szóló 2008. évi	 számú
törvény szerint nyilvántartásba vett szervezet .
39. Az előadóművészeti államigazgatási szerv által kiadott igazolás: olyan okirat, amelyet
az előadóművészeti államigazgatási szerv az előadóművészeti szervezet támogatója részére
állít ki, és amely tartalmazza a támogatást nyújtó adózó megnevezését, székhelyét ,
adószámát,
illetve a kedvezményre jogosító támogatás összegét . Az előadóművészeti államigazgatási
szerv által egy előadóművészeti szervezethez kapcsolódó, egy évben kiadott ,
adókedvezményre jogosító támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a z
előadóművészeti szervezet tárgyévi jegybevételének 80 %-ának megfelel ő összeget .
40. Előadóművészeti szervezet jegybevétele: e törvény alkalmazásában az SZJ 92 .31 .21 . 0
Előadóművészet, az SZJ 92 .34.13.0. számból a Bábszínházi előadás általános forgalm i
adóval
csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétele .”
(2) A Tao. tv . 8 . § (1) bekezdésének n) pontja a következő ng) alponttal egészül ki :
[8 . " (1) Az adózás előtti eredményt növeli:
n) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegese n
átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az átvev ő által meg
nem térített általános forgalmi adó, valamint az adózó által átvállalt kötelezettségnek a z
adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtot t
szolgáltatás bekerülési értéke, figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra, kivéve, ha)

ng) az adózó a támogatást előadóművészeti szervezet tevékenységéhez juttatta, az
előadóművészeti
hivatal által a részére kiadott támogatási igazolásban szerepl ő összegig . ”
(3) A Tao. tv. 22 . § (1) bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül :
„22. § (1) Az adózó a 4 . 36. és 39. pontja szerinti, részére kiadott támogatási igazolásba n
szereplő összegig - döntése szerint - a támogatás juttatásának adóéve és az azt követő három
adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe . ”

Az előadóművészeti törvény elfogadását segítené, hogy 2009-től már lehetségessé váli k

az adókedvezmény igénybevétele. Módosító indítványom ennek a feltételét teremti meg .



Amennyiben a Gyuresány-kormány nem támogatja, akkor ismét leleplez ődik, ismét
bebizonyosodik, hogy csak hitegeti az el őadóművészeket.

Budapest, 2008 . október 7 .
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