
Támogatási igazolás kiállítása 

 

Jogosultak köre: 

Az előadó-művészeti szervezet támogatója. 

 

A kérelem benyújtásának módja: 

A kérelmeket írásban, postai úton vagy személyesen a Pest Megyei 

Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-

12.) részére kell benyújtani.  

 

A kérelem előterjesztésének határideje: 

A kérelem a társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatáshoz 

kapcsolódóan a támogatott előadó-művészeti szervezetnek vagy a kultúráért felelős 

miniszter által vezetett minisztériumnak juttatott kiegészítő támogatásnak az előadó-

művészeti szervezet vagy a minisztérium fizetési számlájára történő átutalásától 

számított 90 napon belül nyújtja be 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

Támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem, mely tartalmazza a támogatási 

igazolás felhasználásának célját, valamint az előadó-művészeti szervezet 

támogatójának nevét, székhelyét és adószámát. 

A kérelemhez csatolni kell: 

− a támogatási szerződést, a kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 

megállapodást, amennyiben azt nem foglalták a támogatási szerződésbe, 

− a támogatott által kiállított teljesítési igazolást, 

− a kiegészítő támogatás kedvezményezettje által kiállított teljesítési igazolást, 

továbbá 

− az arról szóló nyilatkozatot, hogy előzetes vélelem alapján a kérelmező (az 

adózó) a Tao. tv. szerinti, kizárólag az alacsonyabb vagy a magasabb 

adókulccsal is adózó csoportba tartozik, az alapján milyen mértékű kiegészítő 

támogatás megfizetésére kötelezett, amennyiben a nyilatkozatot nem foglalták 

a támogatási szerződésbe. 

 

https://uj.jogtar.hu/


A kérelemhez csatolni kell az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett 

egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló miniszteri rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

banki bizonylat vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés feladóvevénye 

másolati példányát. 

 

Eljárási költségek: 

Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási 

hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) 

NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22. § (4) bekezdése szerinti 

támogatási igazolás kiállításáért a kérelmezőnek 20 000 forint összegű igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetnie. 

Az általánostól eltérő ügyintézési idő: - 

 

Jogorvoslat: 

A kormányhivatal döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. Az ügyfél az Ákr. 114. 

§ (1) bekezdése alapján, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 37. §-a és 39. §-a figyelembe vételével a véglegessé vált határozat ellen 

közigazgatási pert indíthat. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény  

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény  

- 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  

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

- az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási 

hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. 

(III. 6.) NEFMI rendelet  
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