Tájékoztató
(440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § - 11/A. §, 3. melléklet alapján)
Az előadó-művészeti szervezetek által 2016. január 01-december 31. között Tao. tv. szerint
kapott támogatás, kiegészítő támogatás és adófelajánlás (a továbbiakban: Tao. támogatás)
rendeltetésszerű felhasználásáról az alábbiak szerint kell elszámolni.
A Tao. elszámolást 2017. június 30. napjáig postai úton vagy személyesen kell benyújtani a
Pest Megyei Kormányhivatalhoz (Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális
Osztály, 1052 Budapest, Városház u. 7. I. em.).
Az alábbi Tao. elszámolást (I. számú Tao. elszámolás) azoknak az előadó-művészeti
szervezeteknek kell benyújtaniuk, amelyek részére

-

a 2016. évben nyújtott Tao. tv. szerinti támogatás, valamint kiegészítő támogatás 2016.
január 01-december 31. között érkezett bankszámlájára és/vagy

-

2016. évben történt adófelajánlás alapján az adófelajánlás összegét a NAV részben vagy
egészben 2016. január 01-december 31. között utalta át a szervezet bankszámlájára.

A 2017. január 01. napjától hatályos 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint azok az előadóművészeti szervezet, amelyeknek bankszámlájára 2016. január 01-december 31. között 2015.
évi adófelajánláshoz kapcsolódó adófelajánlás is érkezett külön elszámolást is be kell
nyújtania (II. számú Tao. elszámolás)

Kitöltési útmutató
az I. számú Tao. elszámoláshoz
(Ez az Útmutató a költségvetési szervként, gazdasági társaságként, civil szervezetként
működő előadó-művészeti szervezetek Tao. elszámolásánál egyaránt használható, azonban
az egyes szervezeteknek a Tao. elszámolás nyomtatvány kitöltése során a szervezeti
formájuknak megfelelő nyomtatványt kell választaniuk)
Ha valamelyik sorban/oszlopban nem szerepel összeg, ott „–„ jelet kérünk feltüntetni.

I. sorszámhoz: Az I. sor megfelelő oszlopában kérjük megadni a I/1., I/2., I/3. és a I/4. pont
megfelelő oszlopában szereplő adatok összesített összegét. Az „Összesen” oszlopot is kérjük
kitölteni.
II. sorszámhoz: A II. sor megfelelő oszlopában kérjük megadni a II/1., II/2., II/3. és a II/4. pont
megfelelő oszlopában megadott adatok összesített összegét. Az „Összesen” oszlopot is kérjük
kitölteni.
III. sorszámhoz: A III. sor megfelelő oszlopában kérjük megadni a I. és II. sorszám megfelelő
oszlopában szereplő adatok összesített összegét. Az „Összesen” oszlopot is kérjük kitölteni.
A III. sor összesen oszlopának meg kell egyeznie a IV/2., IV/3., IV/4. sorok összegével. Ebben
a sorban csak azt az összeget kell szerepeltetni, amely az előadó-művészeti szervezet 2016. évi
támogatás, kiegészítő támogatás vagy 2016. évi adófelajánlás alapján 2016. január 01dececmber 31. között bankszámlájára megérkezett.
IV/1. sorszámhoz: A 2016. évi Tao. keretet képező, 2015. évi elfogadott jegybevételről szóló,
az NKA Igazgatóságától 2016. évben kapott értesítőlevélben szereplő összeget kell megadni.
IV/2. sorszámhoz: A 2016. január 01-december 31. között a szervezethez támogatási szerződés
alapján (Tao. tv. 22. § (4) bekezdés) érkezett támogatások összegét kell feltüntetni a kiegészítő
támogatások összege nélkül.
IV/3. sorszámhoz: A 2016. január 01-december 31. között a szervezethez támogatási szerződés
vagy kiegészítő szerződés alapján (Tao. tv. 22. § (4) bekezdés) érkezett kiegészítő támogatások
összegét kell feltüntetni a támogatások összege nélkül.
IV/4. sorszámhoz: Az adózók által 2016. évben felajánlott és 2016. január 01 -december 31.
között a szervezethez érkezett adófelajánlások összegét kell feltüntetni, amely nem tartalmazza
a 2016. évben felajánlott, de csak 2017. évben érkezett vagy meghiúsult adófelajánlások
összegét.
V/1. sorszámhoz: Minősített szervezet esetén a 2016. évben az állami vagy önkormányzati
fenntartótól vagy támogató önkormányzattól kapott támogatás összegét kell feltüntetni. A nem
minősített szervezeteknek ezt a sort nem kell kitölteniük.
V/2. sorszámhoz: A Tao. tv. szerint 2016. évben kapott támogatás + kiegészítő támogatás + a
felajánlás évétől függetlenül minden 2016. évben bankszámlára érkezett adófelajánlás + 2016.
évi nettó jegybevétel + egyéb saját bevétel (pl. reklámbevétel, stb.) összesített összegét kell
megadni.

V/3. sorszámhoz: A 2017. évi Tao. keretet képező, 2016. évi elfogadott jegybevételről szóló,
a Pest Megyei Kormányhivataltól 2017. évben kapott értesítőlevélben szereplő összeget kell
megadni.
A Tao. elszámolást a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti
nyomtatványon, a szervezeti formának megfelelően kell kitölteni és benyújtani.
Az alábbi nyomtatvány csak MINTA, amely segíti az elszámolást.

I.

Költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés

Sorszám

I.

Előadó-művészeti tevékenységhez,
produkció/előadás/koncert
létrehozásához, fenntartásához
kapcsolódó kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1. Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek között
elszámolt munkabérek, megbízási
díjak
I/2. Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek, megbízási
díjak után fizetendő járulékok
I/3. Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, személyes teljesítéshez
kötött, dologi kiadások között
elszámolt megbízási és vállalkozási
díjak
I/4. Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások
II.

Üzemeltetéshez (központi gazdasági
és műszaki irányítás) kapcsolódó
kiadások összesen (1+2+3+4)

II/1. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek között
elszámolt munkabérek, megbízási
díjak

2016. december 31-ig

2016 december 31-ig

felhasznált támogatás

ki nem fizetett, 2017.

(ténylegesen kifizetett

június 30-ig

kiadások/költségek)

felhasznált támogatás

Összesen

II/2. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek, megbízási
díjak után fizetendő járulékok
II/3. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó, személyes teljesítéshez
kötött, dologi kiadások között
elszámolt megbízási és vállalkozási
díjak
II/4. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások
III.

Kiadások mindösszesen (I+II)
IV. Bevételek

IV/1. Az EGT-tagállamokban a 2015.
évben realizált, általános forgalmi
adóval csökkentett, tényleges jegyés bérletbevétel
IV/2. Az előadó-művészeti tevékenységhez
kapott, társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító támogatás
IV/3. Az előadó-művészeti tevékenységhez
kapott, társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító
támogatáshoz kapcsolódóan
befogadott kiegészítő támogatás
IV/4. Az előadó-művészeti tevékenységhez
a Tao. tv. 24/A. §-a alapján
2016.évben kapott, a támogatót
jóváírásra jogosító adófelajánlás
összege
V. Tájékoztató adatok
V/1. 2016. évi fenntartói támogatás
V/2. 2016. évii saját bevétel
V/3. 2016. évi általános forgalmi adóval
csökkentett tényleges jegy- és
bérletbevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó
bizonylatok az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a
támogatás jogszabályban előírt módon történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett
bizonylatok érvénytelenítése (a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás
támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom
továbbá, hogy a jelen beszámoló keretében elszámolt kiadásokat más elszámolásban nem
szerepeltettem és kijelentem, hogy azokat más elszámolásban a jövőben sem szerepeltetem.
Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és
összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt az ellenszolgáltatás
teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.

Kelt, …………………………………
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet

A táblázatot kitöltő személy/kapcsolattartó neve: ……………………………………..
elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe): ……………………………………..
……………………………………..

A hiánypótlási felhívás elkerülése céljából lehetőség szerint kérjük csatolni az
elszámoláshoz az alábbi mellékleteket.
Mellékletek:
-

Tao. tv. szerinti támogatók listája, támogatások/adófelajánlások adatai (Letölthető:
Iratminták/Tao elszámolás 2016. évről melléklete 1.2);

-

2016. évi Tao. tv. szerinti támogatások/adófelajánlások rendeltetésszerű
felhasználásának naprakész nyilvántartása (számlák, szerződések csatolása nélkül). A
nyilvántartást az elszámolás szerinti struktúrában kérjük elkészíteni. (A naprakész
nyilvántartás vezetési kötelezettséget a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (6)
bekezdése írja elő).

II.

Gazdasági társaságként vagy civil szervezetként működő
előadó-művészeti szervezet

Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban
Sor- Megnevezés

2016. december 31-ig

2016. december 31-ig

szám

felhasznált támogatás

ki nem fizetett,

(ténylegesen kifizetett

tárgyévet követő év

kiadások/költségek)

június 30-ig
felhasznált támogatás

I.

Előadó-művészeti
tevékenységhez, produkció/
előadás/koncert létrehozásához,
fenntartásához kapcsolódó
kiadások összesen (1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt
bérköltség és személyi jellegű

Összesen

egyéb kifizetések (munkabérek,
megbízási díjak)
I/2.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt
bérjárulékok (munkabérek,
megbízási díjak, személyi jellegű
egyéb kifizetések után fizetendő
járulékok)

I/3.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, személyes
teljesítéshez kötött, anyagjellegű
ráfordítások között elszámolt
megbízási és vállalkozási díjak

I/4.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások

II.

Üzemeltetéshez (központi
gazdasági és műszaki irányítás)
kapcsolódó kiadások összesen
(1+2+3+4)

II/1. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt
bérköltség és személyi jellegű
egyéb kifizetések (munkabérek,
megbízási díjak)
II/2. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt
bérjárulékok (munkabérek,
megbízási díjak, személyi jellegű
egyéb kifizetések után fizetendő
járulékok)
II/3. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó személyes
teljesítéshez kötött, anyagjellegű
ráfordítások között elszámolt
megbízási és vállalkozási díjak
II/4. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások
III.

Kiadások mindösszesen (I+II)
IV. Bevételek

IV/1. Az EGT-tagállamokban a 2015.
évben realizált, általános forgalmi
adóval csökkentett, tényleges
jegy- és bérletbevétel

IV/2. Az előadó-művészeti
tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító
támogatás
IV/3. Az előadó-művészeti
tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító
támogatáshoz kapcsolódóan
befogadott kiegészítő támogatás
IV/4. Az előadó-művészeti
tevékenységhez a Tao. tv. 24/A. §a alapján 2016. évben kapott, a
támogatót jóváírásra jogosító
adófelajánlás összege
V. Tájékoztató adatok
V/1. 2016. évi fenntartói támogatás
V/2. 2016. saját bevétel
V/3. 2016. évi általános forgalmi
adóval csökkentett tényleges jegyés bérletbevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó
bizonylatok az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a
támogatás jogszabályban előírt módon történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett
bizonylatok érvénytelenítése (a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás
támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom
továbbá, hogy a jelen beszámoló keretében elszámolt kiadásokat más elszámolásban nem
szerepeltettem és kijelentem, hogy azokat más elszámolásban a jövőben sem szerepeltetem.
Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és
összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt az ellenszolgáltatás
teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.
Kelt, …………………………………
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet

A táblázatot kitöltő személy/kapcsolattartó neve: ……………………………………..
elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe): ……………………………………..
……………………………………..

A hiánypótlási felhívás elkerülése céljából lehetőség szerint kérjük csatolni az
elszámoláshoz az alábbi mellékleteket.

Mellékletek:
-

Tao. tv. szerinti támogatók listája, támogatások/adófelajánlások adatai (Letölthető:
Iratminták/Tao elszámolás 2016. évről melléklete 1.2);
2016. évi Tao. tv. szerinti támogatások/adófelajánlások rendeltetésszerű
felhasználásának naprakész nyilvántartása (számlák, szerződések csatolása nélkül). A
nyilvántartást az elszámolás szerinti struktúrában kérjük elkészíteni. (A naprakész
nyilvántartás vezetési kötelezettséget a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (6)
bekezdése írja elő).

Kitöltési útmutató
az II. számú Tao. elszámoláshoz
(Ez az Útmutató a költségvetési szervként, gazdasági társaságként, civil szervezetként
működő előadó-művészeti szervezetek Tao. elszámolásánál egyaránt használható, azonban
az egyes szervezeteknek a Tao. elszámolás nyomtatvány kitöltése során a szervezeti
formájuknak megfelelő nyomtatványt kell választaniuk)
Az alábbi Tao. elszámolást (II. számú Tao. elszámolás) azoknak az előadó-művészeti
szervezeteknek kell benyújtaniuk, az I. számú Tao. elszámolással egyidejűleg külön
nyomtatvány kitöltésével, amelyek részére
2015. évben történt adófelajánlás alapján az adófelajánlás összegét a NAV részben vagy
egészben 2016. január 01-december 31. között utalta át a szervezet bankszámlájára.
Ha valamelyik sorban/oszlopban nem szerepel összeg, ott „–„jelet kérünk feltüntetni.
I. sorszámhoz: Az I. sor megfelelő oszlopában kérjük megadni a I/1., I/2., I/3. és a I/4. pont
megfelelő oszlopában szereplő adatok összesített összegét. Az „Összesen” oszlopot is kérjük
kitölteni.
II. sorszámhoz: A II. sor megfelelő oszlopában kérjük megadni a II/1., II/2., II/3. és a II/4. pont
megfelelő oszlopában megadott adatok összesített összegét. Az „Összesen” oszlopot is kérjük
kitölteni.
III. sorszámhoz: A III. sor megfelelő oszlopában kérjük megadni a I. és II. sorszám megfelelő
oszlopában szereplő adatok összesített összegét. Az „Összesen” oszlopot is kérjük kitölteni.

A III. sor összesen oszlopának meg kell egyeznie a IV/4. sorban feltüntetett összeggel. Ebben
a sorban csak azt az összeget kell szerepeltetni, amely az előadó-művészeti szervezet 2015. évi
adófelajánlás alapján 2016. január 01-dececmber 31. között bankszámlájára megérkezett.
IV/1. sorszámhoz: 2015. évi elfogadott jegybevételről szóló, az NKA Igazgatóságától 2016.
évben kapott értesítőlevélben szereplő összeget kell megadni.
IV/2. sorszámhoz: „-„
IV/3. sorszámhoz: „-”
IV/4. sorszámhoz: A 2015. évben felajánlott, de a szervezethez csak 2016. január 01december 31. között érkezett adófelajánlások összesített összegét kell feltüntetni.
V/1. sorszámhoz: Minősített szervezet esetén a 2016. évben az állami vagy önkormányzati
fenntartótól vagy támogató önkormányzattól kapott támogatás összegét kell feltüntetni. A nem
minősített szervezeteknek ezt a sort nem kell kitölteniük.
V/2. sorszámhoz: A Tao. tv. szerint 2016. évben kapott támogatás + kiegészítő támogatás + a
felajánlás évétől függetlenül minden 2016. évben bankszámlára érkezett adófelajánlás + 2016.
évi nettó jegybevétel + egyéb saját bevétel (pl. reklámbevétel, stb.) összesített összegét kell
megadni.
V/3. sorszámhoz: A 2017. évi Tao. keretet képező, 2016. évi elfogadott jegybevételről szóló,
a Pest Megyei Kormányhivataltól 2017. évben kapott értesítőlevélben szereplő összeget kell
megadni.

III. Költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés

Sorszám

I.

Előadó-művészeti tevékenységhez,
produkció/előadás/koncert
létrehozásához, fenntartásához
kapcsolódó kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1. Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek között
elszámolt munkabérek, megbízási
díjak
I/2. Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek, megbízási
díjak után fizetendő járulékok
I/3. Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, személyes teljesítéshez
kötött, dologi kiadások között
elszámolt megbízási és vállalkozási
díjak
I/4. Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások
II.

Üzemeltetéshez (központi gazdasági
és műszaki irányítás) kapcsolódó
kiadások összesen (1+2+3+4)

II/1. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek között
elszámolt munkabérek, megbízási
díjak
II/2. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek, megbízási
díjak után fizetendő járulékok
II/3. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó, személyes teljesítéshez
kötött, dologi kiadások között
elszámolt megbízási és vállalkozási
díjak
II/4. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások
III.

Kiadások mindösszesen (I+II)

2016. december 31-ig 2016. december 31-ig
felhasznált támogatás

ki nem fizetett, 2017.

(ténylegesen kifizetett

június 30-ig

kiadások/költségek)

felhasznált támogatás

Összesen

IV. Bevételek
IV/1. Az EGT-tagállamokban 2015. évben
realizált, általános forgalmi adóval
csökkentett, tényleges jegy- és
bérletbevétel
IV/2. Az előadó-művészeti tevékenységhez
kapott, társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító támogatás
IV/3. Az előadó-művészeti tevékenységhez
kapott, társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító
támogatáshoz kapcsolódóan
befogadott kiegészítő támogatás
IV/4. Az előadó-művészeti tevékenységhez
a Tao. tv. 24/A. §-a alapján 2016.
évben kapott, a támogatót jóváírásra
jogosító adófelajánlás összege
V. Tájékoztató adatok
V/1. 2016. évi fenntartói támogatás
V/2. 2016. évi saját bevétel
V/3. 2016. évi általános forgalmi adóval
csökkentett tényleges jegy- és
bérletbevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó
bizonylatok az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a
támogatás jogszabályban előírt módon történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett
bizonylatok érvénytelenítése (a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás
támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom
továbbá, hogy a jelen beszámoló keretében elszámolt kiadásokat más elszámolásban nem
szerepeltettem és kijelentem, hogy azokat más elszámolásban a jövőben sem szerepeltetem.
Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és
összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt az ellenszolgáltatás
teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.
Kelt, …………………………………
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet

A táblázatot kitöltő személy/kapcsolattartó neve: ……………………………………..
elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe): ……………………………………..
……………………………………..
A hiánypótlási felhívás elkerülése céljából lehetőség szerint kérjük csatolni az
elszámoláshoz az alábbi mellékleteket.

Mellékletek:
-

Tao. tv. szerinti támogatók listája, támogatások/adófelajánlások adatai (Letölthető:
Iratminták/Tao elszámolás 2016. évről melléklete 1.1);

-

2016. évi Tao. tv. szerinti támogatások/adófelajánlások rendeltetésszerű
felhasználásának naprakész nyilvántartása (számlák, szerződések csatolása nélkül). A
nyilvántartást az elszámolás szerinti struktúrában kérjük elkészíteni. (A naprakész
nyilvántartás vezetési kötelezettséget a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (6)
bekezdése írja elő).

IV.

Gazdasági társaságként vagy civil szervezetként működő
előadó-művészeti szervezet
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban

Sor- Megnevezés

2016. december 31-ig

2016. december 31-ig

szám

felhasznált támogatás

ki nem fizetett, 2017.

(ténylegesen kifizetett

június 30-ig

kiadások/költségek)

felhasznált támogatás

I.

Előadó-művészeti
tevékenységhez, produkció/
előadás/koncert létrehozásához,
fenntartásához kapcsolódó
kiadások összesen (1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt
bérköltség és személyi jellegű
egyéb kifizetések (munkabérek,
megbízási díjak)

I/2.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt
bérjárulékok (munkabérek,
megbízási díjak, személyi jellegű
egyéb kifizetések után fizetendő
járulékok)

I/3.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, személyes
teljesítéshez kötött, anyagjellegű
ráfordítások között elszámolt
megbízási és vállalkozási díjak

I/4.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások

Összesen

II.

Üzemeltetéshez (központi
gazdasági és műszaki irányítás)
kapcsolódó kiadások összesen
(1+2+3+4)

II/1. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt
bérköltség és személyi jellegű
egyéb kifizetések (munkabérek,
megbízási díjak)
II/2. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt
bérjárulékok (munkabérek,
megbízási díjak, személyi jellegű
egyéb kifizetések után fizetendő
járulékok)
II/3. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó személyes
teljesítéshez kötött, anyagjellegű
ráfordítások között elszámolt
megbízási és vállalkozási díjak
II/4. Üzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások
III.

Kiadások mindösszesen (I+II)
IV. Bevételek

IV/1. Az EGT-tagállamokban a 2015.
évben realizált, általános forgalmi
adóval csökkentett, tényleges
jegy- és bérletbevétel
IV/2. Az előadó-művészeti
tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító
támogatás
IV/3. Az előadó-művészeti
tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító
támogatáshoz kapcsolódóan
befogadott kiegészítő támogatás
IV/4. Az előadó-művészeti
tevékenységhez a Tao. tv. 24/A. §a alapján tárgyévben kapott, a
támogatót jóváírásra jogosító
adófelajánlás összege

V. Tájékoztató adatok
V/1. 2016. évi fenntartói támogatás
V/2. 2016. évi saját bevétel
V/3. 2016. évi általános forgalmi
adóval csökkentett tényleges jegyés bérletbevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó
bizonylatok az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a
támogatás jogszabályban előírt módon történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett
bizonylatok érvénytelenítése (a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás
támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom
továbbá, hogy a jelen beszámoló keretében elszámolt kiadásokat más elszámolásban nem
szerepeltettem és kijelentem, hogy azokat más elszámolásban a jövőben sem szerepeltetem.
Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és
összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt az ellenszolgáltatás
teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.
Kelt, …………………………………
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet

A táblázatot kitöltő személy/kapcsolattartó neve: ……………………………………..
elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe): ……………………………………..
……………………………………..

A zökkenőmentes ellenőrzése céljából lehetőség szerint kérjük csatolni az elszámoláshoz
az alábbi mellékleteket.

Mellékletek:
-

Tao. tv. szerinti támogatók listája, támogatások/adófelajánlások adatai (Letölthető:
Iratminták/Tao elszámolás 2016. évről melléklete 1.1);

-

2016. évi Tao. tv. szerinti támogatások/adófelajánlások rendeltetésszerű
felhasználásának naprakész nyilvántartása (számlák, szerződések csatolása nélkül). A
nyilvántartást az elszámolás szerinti struktúrában kérjük elkészíteni. (A naprakész
nyilvántartás vezetési kötelezettséget a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (6)
bekezdése írja elő).

Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet 10. § (5) bekezdés alapján „A Tao. támogatás felhasználása során nem számolhatók el
az alábbi költségek:
a) az Emtv.-ben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előadó-művészeti
tevékenységgel össze nem függő kiadások (az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások
között elszámolt kiadások kivételével),
b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
c) az előadó-művészeti szervezet - amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt
előadó-művészeti tevékenységen, mint alaptevékenységen kívül más tevékenységet is
folytat - központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott
módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada, továbbá a nem
előadó-művészeti tevékenységek kiadásai,
d) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
e) visszaigényelhető vagy nem a támogatottat terhelő adók,
f) társasági adó, helyi adó, vámköltség, illeték, különadó,
g) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
h) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel,
egyéb pénzügyi műveletek költségei,
i) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
j) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
k) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
l) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is),
m) a közvetítő szervezet szolgáltatásának ellenértéke.”

