
Kapcsolatépítés és adókedvezmény: 
támogassa a kultúrát!

Miért érdemes a kultúra 
támogatásába fektetnie? 

•	 A	kultúra	–	vagyis	az	előadó-művészeti	
szervezetek	és	filmalkotások	–	támogatása	
révén	elérhető	adóalap-	és	adókedvezmény	
együttes	alkalmazásával	a	támogatás	
az	adományozott	összeg	102,5%	vagy	
akár	104,75%-ának	megfelelő	társasági	
adókötelezettség-csökkenést	is	biztosíthat.

•	 Az	előadó-művészeti-	és	filmtámogatási	
lehetőség	jóval	többet	jelent	kedvező	
adókötelezettség-csökkentő	megoldásnál,	
mivel	a	támogatási	rendszerben	való	részvétel	
során	olyan	kapcsolatokat	építhet	ki,	melyek	
később	akár	potenciális	üzleti	lehetőségeket	is	
kínálhatnak	vállalata	számára.

•	 A	támogatással	elérhető	2,5–4,75%-os	„hozam”	
akár	pár	napos	időtávon	belül	is	realizálható;	
az	adóelőlegek	számítási	logikája	miatt	pedig	
a	társasági	adóelőlegek	későbbi	csökkenését	is	
automatikusan	maga	után	vonja.

Hogyan veheti igénybe a 
filmalkotások és az előadó-
művészeti szervezetek 
támogatásának 
adókedvezményét? 
 
Ahhoz,	hogy	a	jövőbeni	támogatók	maradéktalanul	
kiaknázhassák	az	előadó-művészeti	szervezetek	és	
filmalkotások	támogatásával	járó	adókedvezmény	
fenti	előnyeit,	nem	árt	tisztában	lenniük	azzal,	
pontosan	hogyan	is	alkalmazható	mindez	a	
gyakorlatban.	Az	alábbiakban	szakértőink	
összegyűjtötték	a	támogatási	kedvezménnyel	
kapcsolatban	leggyakrabban	felmerülő	kérdéseket,	
melyek	átgondolásával	felmérheti,	milyen	
előnyöket	biztosíthat	a	kultúratámogatás	az	Ön	
vállalata	számára.	

Ki lehet támogató? 

Bármely	–	lejárt	köztartozással	nem	rendelkező	
–	társasági	adóalany,	különösen	a	profitorientált	
vállalkozások	vagy	a	külföldi	vállalkozások	
magyarországi	fióktelepei.



Mely előadó-művészeti
szervezetek és film-
alkotások támogatására 
vonatkozik az 
adókedvezmény?
Előadó-művészeti	szervezetek	támogatása	esetén	
a	Nemzeti	Kulturális	Alap	Igazgatósága	-	Előadó-
művészeti	Iroda	hatósági	nyilvántartásában	szereplő	
előadó-művészeti	szervezetek,	így	különösen	
önálló	jogi	személyiségű	színházak,	balett-	vagy	
táncegyüttesek,	szimfonikus	zenekarok,	énekkarok,	
kamara-szimfonikus	zenekarok,	kamarazenekarok	
részére	nyújtott	támogatás	után	jár	társasági	
adókedvezmény.	

Filmalkotások	támogatása	esetén	a	társasági	
adókedvezményre	jogosító	támogatást	a	támogató	
közvetlenül	filmelőállító/filmgyártó	vállalkozások	
számára	nyújthatja	(vagyis	megrendelésre	
vagy	nem	megrendelésre	készült	filmprodukció	
számára),	vagy	a	Magyar	Nemzeti	Filmalap	által	
kezelt	letéti	számlára	utalhatja.	A	támogatásra	
azonban	csak	azok	a	filmelőállító/filmgyártó	
vállalkozások	jogosultak,	akik	regisztráltatják	
magukat	a	Filmiroda	cégadatbázisában	és	a	forgatás	
megkezdése	előtt	kérvényezik	a	Filmirodánál	
a	támogatásra	jogosultság	megállapítása	iránti	
eljárást	(kulturális	tesztnek	való	megfelelőség).

Milyen jogcímekre 
nyújtható támogatás?  
 
Az	előadó-művészeti	szervezet	szakmai	
programjának	megvalósításához	kötődő	költségekre	
nyújtható	művészeti	támogatás,	illetve	az	előadó-
művészeti	szervezet	feladatellátással	összefüggő	
működési	kiadásaira	működési	támogatás.
Filmprodukciók	esetén	a	filmgyártás	közvetlen	
költségeinek	fedezésére	nyújtható	támogatás.
	
A befogadható támogatási keret:

Az	előadó-művészeti	szervezet	által	befogadható	
maximális	támogatások	és	az	ehhez	kapcsolódó	
kiegészítő	támogatások	összege	nem	haladhatja	
meg	az	előadó-művészeti	szervezetnek	a	tárgyévet	
megelőző	évben	tartott,	EGT-tagállamon	belüli	elő-
adásaiból	származó	jegy-	és	bérletbevételeinek	a	80%-át.

Filmalkotások	támogatása	esetén	az	egy	
filmalkotással	kapcsolatban	befogadható	
támogatások	értéke	nem	haladhatja	meg	a	
mozgóképszakmai	hatóság	által	jóváhagyott	
közvetlen	filmgyártási	költség	25%-át.		

A	Magyar	Nemzeti	Filmalap	letéti	számlájára	
teljesített	támogatás	esetén	a	befogadható	
támogatási	keret	–	törvényileg	meghatározva	–	
a	2014.	évre	vonatkozóan	7	milliárd	forint.

Mit kell tennie az 
adókedvezmény 
érvényesítéséhez? 
 
A	támogatási	rendszer	a	gyakorlatban	a	következők	
szerint	működik:

1.	 Szerződéskötés:	a	potenciális	támogató	és	a	
támogatásra	jogosult	szervezet	megállapodnak	
a	támogatásról,	annak	összegéről,	illetve	
jogcíméről.	

2.	 Támogatás	és	kiegészítő	támogatás	átutalása:	
A	támogatási	igazolás	kiállításának	feltétele	a	
támogatás	és	a	kiegészítő	támogatás	pénzügyi	
teljesítése.	Az	alaptámogatásnak	a	támogatás	
befogadására	jogosult	szervezet	részére	történő	
teljesítése	mellett	a	támogató	köteles	az	
alaptámogatás	10/19%-os	társasági	adókulccsal	
számított	értékének	a	75%-át	kiegészítő	
támogatásként	átutalni:	



•	 előadó-művészeti	szervezet	támogatása	esetén	
az	adózó	döntése	szerint	az	alaptámogatásban	
részesült	előadó-művészeti	szervezet	részére	
vagy	a	kultúráért	felelős	minisztérium	
elkülönített	számlájára;

•	 filmalkotások	vagy	a	Magyar	Nemzeti	Filmalap	
támogatása	esetén	a	Magyar	Nemzeti	Filmalap	
számára.	

3.	A	támogatási	igazolást	kiállító	szervezet:
•	 az	előadó-művészeti	szervezetek	esetén	az	
Nemzeti	Kulturális	Alap	-	Előadó-művészeti	
Iroda	(a	támogatási	igazolás	iránti	kérelmet	
a	kiegészítő	támogatás	megfizetését	követő	
90	napos	jogvesztő	határidőn	belül	kell	
benyújtani),

•	 a	filmtámogatást	befogadó	szervezetek	és	a	
Nemzeti	Filmalap	letéti	számlájára	történő	
befizetések	esetén	a	Nemzeti	Média-	és	
Hírközlési	Hatóság	-	Nemzeti	Filmiroda.

4.	A	kiegészítő	támogatás	megfizetését	nem	kell	
bejelenteni	az	adóhatóságnak,	ilyen	jellegű	
kötelezettsége	nincs	a	támogatónak	az	előadó-
művészeti-	és	a	filmtámogatások	esetében.
Mivel	a	nyújtott	támogatásból	végrehajtott	
fejlesztés	szakmai	és	pénzügyi	megvalósításáért	
kizárólag	a	támogatott	szervezet	felelős,	a	
támogatóknak	nem	kell	figyelemmel	lenniük	
arra,	hogy	a	támogatott	szervezet	a	befogadott	
támogatásokat	szabályszerűen	használja-e	fel.	

Mi a helyzet a 
szponzorációval? 

A	felelősségi	szabályok	alól	egy	kivételt	nevesít	a	
jogszabály,	a	szponzorációt.	A	támogató	ugyanis	
–	a	szponzorációval	szemben	–	a	támogatás	
rendelkezésre	bocsátásáért	a	támogatott	
előadó-művészeti	szervezet	részéről	semmilyen	
ellenszolgáltatásra	nem	jogosult,	az	ezzel	ellentétes	
megállapodás	semmis.	Mindezek	miatt	kiemelten	
fontos,	hogy	azok	a	támogatók,	melyek	egyben	a	
támogatott	szervezet	szponzorai	is,	megfelelően	el	
tudják	különíteni	a	támogatást	és	a	szponzorációt.	

Hol találhat részletes 
iránymutatást a 
támogatási kedvezményre 
vonatkozóan? 

A	kultúra	támogatásához	kapcsolódó	
adókedvezményről	és	annak	gyakorlati	
alkalmazásáról	a	Számviteli	törvény	86.	§	(7)	
bekezdése,	a	Tao.	törvény	3.	számú	mellékletének	
A)	12.	pontja,	a	Tao.	törvény	3.	számú	
mellékletének	B)	15.	pontja,	valamint	a	Tao.	törvény	
22.	§	(1)	–	(3)	bekezdése	rendelkezik.	A	társasági	
adótörvény	mellett	az	egyes	részletszabályokat	
az	ágazati	törvények,	így	a	mozgóképről	szóló	
2004.	évi	II.	törvény,	valamint	az	előadó-
művészeti	szervezetek	támogatásáról	és	sajátos	
foglalkoztatásának	szabályairól	szóló	2008.	évi	
XCIX.	törvény	tartalmazza.	

Ezen	szabályozások	kimondják,	hogy	a	támogatók	
a	rendelkezésre	bocsátott	támogatást	rendkívüli	
ráfordításként	számolják	el,	melynek	összegével	
adózás	előtti	eredményüket	–	a	támogatási	igazolás	
birtokában	–	nem	kell	megnövelniük.	Ezzel	
szemben	a	kiegészítő	támogatás	összege	társasági	
adó	szempontból	nem	a	vállalkozási	tevékenység	
érdekében	felmerült	költségnek	minősül,	így	annak	
elszámolt	összegével	az	adóalapot	meg	kell	növelni.	
A	fenti	adóalap-kedvezményen	túl	a	támogató	az	
adókedvezményt	a	támogatás	adóévén	túl	az	azt	
követő	hat	évben	veheti	igénybe.	Az	adókedvezmény	
és	az	adóalap-kedvezmény	együttes	alkalmazásával	
a	támogató	a	támogatás	nyújtásával	adót	takaríthat	meg.
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Mi a helyzet akkor, 
ha vállalata más 
adókedvezménnyel vagy 
elhatárolt veszteséggel 
rendelkezik? 
 
Az	előadó-művészeti	szervezetek	támogatásához	
kötődő	adókedvezménnyel	kapcsolatban	fontos	
kiemelni,	hogy	egy	adóévben	az	esetleges	egyéb	
adókedvezményekkel	csökkentett	adó	maximum	
70%-áig	vehető	figyelembe.	Azon	támogatóknak	
tehát,	akik	egyéb	adókedvezményekkel	és/vagy	az	
adóalap	csökkentésére	felhasználható	elhatárolt	
veszteséggel	rendelkeznek,	a	támogatásban	való	
részvétel	szintén	számos	előnyt	biztosíthat,	ám	némi	
pénzügyi	tervezést	igényel.	
Az	egyéb	adókedvezmények	igénybevétele	
ugyanis	egyes	esetekben	időbeli	hatályhoz	kötött	
(pl.	fejlesztési	adókedvezmény),	ezért	ezek	
felhasználása	elsődlegességet	élvezhet.	Különösen	
érdemes	fontolóra	venni	az	előadó-művészeti-	és	
filmtámogatás	adókedvezményének	kihasználását	
akkor,	ha	a	meglévő	egyéb	adókedvezmény	
előreláthatólag	korábban	felhasználásra	kerülne,	
mint	az	érvényesítés	határideje,	vagy	esetleg	az	
adott	évben	az	igénybevétele	nem	lehetséges.
A	nagy	összegű	elhatárolt	veszteséggel	rendelkező	
adózók	esetében	pedig	célszerű	figyelembe	venni,	
hogy	2012.	január	1-től	a	veszteséget	csak	a	pozitív	

társasági	adóalap	50%-ig	lehet	felhasználni,	illetve,	
hogy	meddig	használható	fel	a	veszteség,	és	vajon	
meddig	használható	majd	az	előadó-művészeti	
támogatás	adókedvezménye.

Mekkora a kedvezmények 
tényleges „hozama”?

Az	adókedvezményt	a	társasági	adó	várható	
összegének	kiegészítésére	kötelezett	adózó	
már	a	társasági	adó	feltöltési	kötelezettségének	
esedékességekor	érvénye-sítheti.	Amennyiben	
az	adózó	sikeresen	veszi	igénybe	a	kedvezményt,	
úgy	valójában	a	feltöltési	kötelezettség	helyett	
fizet	támogatást	az	általa	favorizált	szervezetnek.	
Bizonyos	esetekben	így	már	akár	a	feltöltési	
kötelezettség	napján,	vagyis	mindössze	egy	nap	
alatt	realizálhatja	a	támogatás	„hozamát”,	mely	akár	
2,5–4,75%-os	extra	előnyt	is	jelenthet.	


