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Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l
szóló, T/6575. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – az alábbi

módosító javaslato t

terjest jük elő.

1. A törvényjavaslat 48 . §-ával a Tao. tv. 4. §-ába iktatott 37., 38 . és 39 . pont a következők
szerint módosuljon:

„37 . [EJelőadó-művészeti szervezet: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajáto s
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008 . évi . . .számú törvény szerint nyilvántartásba vett
szervezet .

38. [A]az előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatásiigazolás. olyan
okirat, amelyet az előadó-művészeti államigazgatási szerv az előadó-művészeti szervezet
támogatója részére állít ki, és amely tartalmazza a támogatást nyújtó adózó megnevezését ,
székhelyét, adószámát, illetve a kedvezményre jogosító támogatás összegét . Az előadó-művészeti
államigazgatási szerv által egy előadó-művészeti szervezethez kapcsolódó, egy évben kiadott ,
[adó]kedvezményre jogosító támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg az el őadó-
művészeti szervezet tárgyévi jegybevétel[én]e[k] 80 %-ának megfelel ő összeget .

39. [E]előadó-művészeti szervezet jegybevétele : e törvény alkalmazásában az SZJ 92 . 31 . 21 .0
Előadó- művészet, az SZJ 92 .34. 13 .0[.] számból a Bábszínházi előadás általános forgalmi adóval
csökkentett tényleges jegy – és bérletbevétele . ”

2. A törvényjavaslat 48 . §-ának (2) bekezdésével módosított Tao . tv . 8. § (1) bekezdés n) pont a
következők szerint módosuljon :

„18. ' (1) Az adózás előtti eredményt növeli:
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n) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott
pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (kivéve az általános forgalm i
adóról szóló törvény szerinti árumintát),az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adó,
valamint az adózó által átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére
elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, figyelemme l
a (4) bekezdésben foglaltakra, kivéve, ha/

ng) az adózó a támogatást el őadó-művészeti szervezet tevékenységéhez juttatta, az előadó-
művészeti államigazgatási szerv által a részére kiadott támogatási igazolásban szerepl ő összegig . "

3. A törvényjavaslat 48 . §-ának (3) bekezdésével módosított Tao . tv. 22 . § (1) bekezdés a
következők szerint módosuljon :

„22. § (1) Az adózó a 4 . 36 . és 38 . pontja szerinti, részére kiadott támogatási igazolásba n
szereplő összegig - döntése szerint - a támogatás juttatásának adóéve és az azt követ ő három
adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe[ .],függetlenül	 attól, hogy e támogatással nem
növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor .”

Indokolás

A módosítás a Tao . tv . hatályos el őírásainak megfelel ő kiegészítést tartalmazza arra vonatkozóan,
hogy az adókedvezmény úgy vehető igénybe, hogy az adózónak az adott támogatással nem kel l
növelnie az adólap megállapításakor az adózás el őtti eredményét, illető leg pontosításokat
tartalmaz .

Budapest, 2008 . november 20 .

Dr. Pető Iván
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