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2011 során, különösen az év vége felé sz
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melyek az új adómegtakarítási lehetőségre,

a 2011. július 1
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az adózók figyelmét.
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dött még nem volt elérhető. Az

adóoptimalizáció lehetőségétől azonban ők

sem esnek el, hiszen
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árbevétel szol
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filmgyártási költségek 20%

Habár a társasági adótörv

galmazott szabályrendszer igen hasonló a

sport-

esetében, érdemes odafigyelni az adóke

vezményt igénybe venni szándékozó ad

zóknak az alábbi kérdésekre is:
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Az előadó-művészeti támogatás esetében
a támogatás alapjául a tényleges jegy- és
árbevétel szolgál, melynek 80%-át nem
haladhatja meg a kapott támogatás össze-
ge egy előadó-művészeti szervezetnél.

The support base in the performing art
incentive is net ticket sales revenue, and
the amount of the received support at a
performing arts organization cannot ex-
ceed 80% of this.
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Előadó-művészeti és filmtámogatás az eltérő üzleti éves
adózóknak is

Film- and performing art support incentive scheme for
taxpayers with non-calendar financial year

2011 során, különösen az év vége felé szá-

mos cikk és felhívás látott napvilágot,

melyek az új adómegtakarítási lehetőségre,

a 2011. július 1-jén hatályba lépett sport-

támogatási rendszerre, mint az

adóoptimalizáció egyik eszközére hívták fel

az adózók figyelmét.

Sajnos a sporttámogatáshoz kapcsolódó

kedvezmény azoknak a naptári évtől eltérő

üzleti évvel rendelkező adózók számára,

akiknek üzleti éve július 1-je előtt kezdő-

dött még nem volt elérhető. Az

adóoptimalizáció lehetőségétől azonban ők

sem esnek el, hiszen továbbra is élhetnek a

társasági adófizetési kötelezettségük opti-

malizálására az előadó-művészeti és a

filmtámogatáshoz kapcsolódó társasági

adókedvezménnyel.

Az előadó-művészeti támogatás esetében a

támogatás alapjául a tényleges jegy- és

árbevétel szolgál, melynek 80%-át nem

haladhatja meg a kapott támogatás összege

egy előadó-művészeti szervezetnél. A film-

támogatásnál fő szabály szerint a támoga-

tás a Magyarországon felmerült közvetlen

filmgyártási költségek 20%-át érheti el.

Habár a társasági adótörvényben megfo-

galmazott szabályrendszer igen hasonló a

-, előadó-művészeti és filmtámogatás

esetében, érdemes odafigyelni az adóked-

vezményt igénybe venni szándékozó adó-

zóknak az alábbi kérdésekre is:

a három támogatási rendszer ese-

tében különböző garanciák védik

a támogató szervezeteket;
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and performing art support incentive scheme for
calendar financial year
During the year of 2011, especially at

end, many articles raised awareness about

a new tax saving opportunity, the sport

support incentive system that came into

force on 1 July 2011, as the newest tool for

tax optimization.

Unfortunately, for taxpayers with a non

calendar financial year th

July, the sport incentive scheme is not

available. However, these taxpayers still

have opportunities to optimize their tax

liability, as they can still take advantage of

the corporate tax incentive for supporting

film and the performing

The support base in the performing art

incentive is net ticket sales revenue, and

the amount of the received support at a

performing arts organization cannot e

ceed 80% of this. The amount of film su

port support incentive, as a main rule can

only reach 20% of the film production cost

incurred in Hungary.

Although the regulations of the film pr

duction-, performing arts

port incentives have many common fe

tures, taxpayers who intend to apply for

the tax incentives should also pay attent

to the following:

 the guarantees protecting the

supporting organizations are di

ferent for the three support

schemes;

 the minimum period in which the

tax benefit can be realized is di

During the year of 2011, especially at year-

end, many articles raised awareness about

a new tax saving opportunity, the sport

support incentive system that came into

force on 1 July 2011, as the newest tool for

tax optimization.

Unfortunately, for taxpayers with a non-

calendar financial year that starts before 1

July, the sport incentive scheme is not

available. However, these taxpayers still

have opportunities to optimize their tax

liability, as they can still take advantage of

the corporate tax incentive for supporting

film and the performing arts.

The support base in the performing art

incentive is net ticket sales revenue, and

the amount of the received support at a

performing arts organization cannot ex-

ceed 80% of this. The amount of film sup-

port support incentive, as a main rule can

each 20% of the film production cost

incurred in Hungary.

Although the regulations of the film pro-

, performing arts- and sport sup-

port incentives have many common fea-

tures, taxpayers who intend to apply for

the tax incentives should also pay attention

to the following:

the guarantees protecting the

supporting organizations are dif-

ferent for the three support

schemes;

the minimum period in which the

tax benefit can be realized is dif-


ferent;





ferent;
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 eltérő a minimális időtáv, amin

belül az adókedvezményre jogosí-

tó támogatás megvalósítható;

 eltérő az évközi elszámolás lehe-

tősége az egyes rendszerek eseté-

ben;

 más-más követelmény rendszer-

nek kell megfelelnie mind a tá-

mogatónak mind a támogatott

szervezetnek;

 eltérő adminisztrációs kötelezett-

ségek, feltételek teljesítendők a

támogató által.

Közös vonása a sport-, előadó-művészeti

és filmtámogatási rendszernek, hogy a

támogató vagyoni vagy nem vagyoni

előnyhöz nem juthat az adótörvényekben

meghatározottakon túl a támogatás kap-

csán.

Az adományozási szerződés megkötése

előtt tehát érdemes utána járni az egyes

részletszabályoknak, vagy a támogatási

rendszerben már jártas szakértők segítsé-

gét igénybe venni.

A támogató társasági adóalapjától függően

a társasági adókötelezettség csökkenése a

támogatás összegének 110% és 119%-a

között lehet, melynek előnyeivel akár már

a társasági adóelőleg feltöltésénél is élni

lehet, ezzel jelentős cash flow javulást

elérve.

Az előadó-művészeti és filmtámogatás

rendszere kiváló lehetőség nemcsak azok-

nak az adózóknak, akik eddig is pártolták a

művészetet, hanem azoknak is, akik pusz-

tán adóoptimalizálási lehetőséget keres-

nek.

* * *

Amennyiben a fentiekkel kapcsolat-
ban bármilyen kérdése merülne fel,
kérjük, forduljon szokásos kapcsolat-
tartó partneréhez vagy Máthé
Dórához (tel:+36461-9767, e-mail:
dora.mathe@hu.pwc.com)
és Rátosi Róberthez (tel: +36461-
9154, e-
mail:robert.ratos@hu.pwc.com)

 the conditions for obtaining m

year support certificates are d

ent;

 the supporter and the support

organization have to fulfill dif

requirements;

 different administrative liabil

and conditions have to be fulf

by the supporter.

The common characteristic of the film

duction-, performing arts- and sport su

system is that the supporter could not b

entitled to any pecuniary or other adva

in addition to the tax benefits in exchan

for the support.

Due to the differences in the schemes, i

recommended to become familiar with

details of the schemes before one enter

a support contract with a qualifying org

zation, or to ask for the help of professi

experienced in that field.

Depending on the supporter’s corporat

income tax base, the decrease of the tax

liability could be between 110% and 119

the supported amount, which could alr

be used for the top-up liability of corpo

income tax, this way even achieve a sig

cant cash-flow improvement.

The film production and performing ar

support schemes are excellent opportu

not only for those taxpayers who have a

ready promoted art, but also for those w

are simply looking for tax optimization

portunities.

* * *

If you have any questions regarding
above, please contact your usual re
tionship partner or Máthé Dóra (ph
+36461-9767, e-mail: dora.
mathe@hu.pwc.com) and Róbert R
(tel: +36461-9154, e-
mail:robert.ratos@hu.pwc.com)
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This Tax & Legal Alert is produced
by PricewaterhouseCoopers’ tax department
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a Law Firm associated with Pricewaterhouse-
Coopers.
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