
TISZTELT TÁMOGATÓ! 

Mint minden előadó-művészeti szervezetnek, a Szegedi Szabadtéri Játékoknak is rendkívül 

fontos a társasági adó támogatások megszerzése. A teljes mértékben önkormányzati  

tulajdonú Szabadtéri anyagi hátterének csupán egynegyedét biztosítja a fenntartói 

finanszírozás. Működésünk alapja emellett a jegyárbevétel és a hozzá kapcsolódó TAO 

támogatás.

Az idei TAO keretünknek egyelőre csupán 50 %-át töltöttük fel, így további 150 millió  

forint társasági adó támogatást kell megnyernünk. 

Hazánk legnagyobb és legnépszerűbb nyári színházi fesztiválja a 86 éves Szegedi Szabadtéri 

Játékok. Évente közel hetvenezer embert ejt ámulatba az eseménysorozat, melynek helyszíne 

a varázslatos atmoszférájú Dóm tér. Az előadások idejére a színház szerelmesei megtöltik  

a várost, valódi, nyüzsgő fesztiválhangulatot varázsolva ezzel a mediterrán hangulatú  

estékbe. A csillagtető alatt minden műfaj – operett, opera, musical, néptánc, próza és tánc – 

rajongója megtalálja a maga kedvencét. A monumentális Dóm téri színpadon a legnevesebb 

magyar művészek dolgoznak, olykor pedig világsztárok is emelik a produkciók fényét, így 

például Gérard Depardieu, Katarina Witt vagy éppen Paul Potts.

Őszintén remélem, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok renoméja és mellékelt bemutatkozó 

anyagunk alapján támogatásra érdemesnek talál bennünket. 

Tisztelettel:

HARANGOZÓ GYULA

művészeti igazgató
Kossuth-díjas művész

HERCZEG TAMÁS

ügyvezető igazgató
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A társasági adóról szóló törvény kedvező feltételeket biztosít azoknak a nyereséges 

gazdasági társaságoknak, amelyek támogatják az előadóművészeti tevékenységünket. 

Közvetlenül nyújtott támogatással, illetve a NAV-on keresztüli adófelajánlás formájában 

közvetve is támogathatják az előadó-művészeti szervezeteket. (Ugyanazon adóév 

tekintetében a két mód együttesen nem alkalmazható.)

1. Támogatási szerződés alapján közvetlenül nyújtott támogatás 1996. évi LXXXI. 

törvény (TAO tv. 22§)

A támogatás egyrészt ráfordításként csökkenti a támogató eredményét, így alacsonyabb 

lesz a társaságiadó-kötelezettsége, másrészt a támogatás az így csökkentett társasági 

adó összegéből is levonható. Egy adóévben maximálisan a fizetendő társasági adó 70 

százalékáig érvényesíthet adókedvezményt. Ez nem azt jelenti, hogy az adózó nem 

nyújthat ennél nagyobb összegű támogatást, csak annyit, hogy a felhasználás mértéke az 

aktuális adóévben fizetendő adóhoz van kötve. A támogatás nyújtását követő nyolc évig 

használhatja fel az adózó a kedvezményt. 

Közvetlenül nyújtott támogatás esetén kiegészítő támogatást kell nyújtani a jogosult 

minisztérium vagy a támogatott előadó-művészeti szervezet részére a támogatás 

juttatásának adóévében. A kiegészítő támogatás összege az adókedvezményre jogosító 

támogatási igazolásban meghatározott összeg 9 százalékának minimum 75 százaléka.

Nem szabad megfeledkezni a színháztámogatásban rejlő másik adótervezési lehetőség- 

ről sem, nevezetesen hogy az alacsonyabb összegű társaságiadó-kötelezettség hozzá-

járul a következő egy éves időszakban fizetendő társaságiadó-előleg összegének 

csökkenéséhez is. (Pl. a színháztámogatással elérhető, hogy havi társaságiadóelőleg-

fizetés helyett csak negyedévente keletkezzen adóelőlegfizetési-kötelezettség.)



PÉLDA A MEGTAKARÍTÁS KISZÁMÍTÁSÁRA

Megnevezés Összeg
eredmény alapján számított adóalap: 100 000 000 Ft
várható társaságiadó-kötelezettség:  9 000 000 Ft

Amennyiben az adózó 5 926 500 forinttal támogat (fizetendő társasági adó 70%-a) egy 

támogatásra jogosult előadó-művészeti szervezetet, akkor a társaságiadó-kötelezettsége 

az alábbiak szerint változik:
Megnevezés Összeg
adóalap a támogatás nélkül: 100 000 000 Ft
érvényesített támogatás: -5 926 500 Ft
új adóalap: 94 073 500 Ft
számított társasági adó: 8 466 615 Ft
adókedvezmény:                -5 926 500  Ft
új társaságiadó-kötelezettség: 2 540 115 Ft

A támogatónak kiegészítő támogatást is kell fizetnie a támogatás juttatásának adóévében 

a jogosult minisztériumnak vagy a támogatott előadó-művészeti szervezetnek, amely  

a társasági adó számítása során ráfordításként nem érvényesíthető:
Megnevezés Összeg
támogatás: 5 926 500 Ft
kiegészítő támogatás mértéke: 400 039 Ft

A támogatás által elért megtakarítás a következők szerint alakul:
Megnevezés Összeg
adócsökkenés: 6 459 885 Ft
támogatás miatti ráfordítás: -5 926 500 Ft
kiegészítő támogatás mértéke: -400 039 Ft
realizált megtakarítás: 133 346 Ft
a megtakarítás mértéke: 2,25 százalék 



1. NAV-on keresztüli adófelajánlás formájában közvetve nyújtott támogatás (TAO tv. 

24/A§, 24/B§)

Az adófelajánlást az adózó közvetve – az adóhatóságon keresztül – nyújtja az előadó-

művészeti szervezetnek. Az adófelajánlás alapján az adózót – a TAO tv.-ben meghatározott 

feltételek teljesülése esetén – adójóváírás illeti meg.

Az adózó és az erre jogosult előadó-művészeti szervezet együttes kérelmet kell, hogy 

benyújtsanak az illetékes hatóságnak (Pest Megyei Kormányhivatal), amelyhez csatolni 

kell a 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat  

másolatát. Együttes kérelmet az az adózó nyújthat be, amelynek havi vagy negyedéves 

társasági adóelőleg fizetési és/vagy adóelőleg-kiegészítési (feltöltési), és/vagy társasági 

adófizetési kötelezettsége van.

Az adófelajánlás összegét a NAV utalja az előadó-művészeti szervezet számlájára  

és az ehhez kapcsolódó jóváírást a TAO tv. 24/B. § szerint írja jóvá az adózó számláján.

Az adójóváírás összege:

➔ az adóelőlegből és adóelőleg kiegészítésből juttatott felajánlás összegének,  

de legfeljebb a fizetendő adó 80 %-ának 7,5 %-a.

➔ a fizetendő adóból juttatott felajánlás összegének, de legfeljebb a fizetendő adó  

80 %-ának 2,5 %-a.

A jóváírás a NAV-nál vezetett társasági adó folyószámlán kerül kimutatásra csökkentő 

tételként, amelyre tekintettel a számviteli törvény alapján elszámolt egyéb bevétel  

az adózás előtti eredményt csökkenti.
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