
VALTAS X

,,Az pedig végleg nem etÍogodhotó,
hogy obbon oz esetben, ho o művész jobb
megoldós híión vótloljo oz egyénl vóIlotkozó

stótuszót, úgy költségeit morodéktolonul
elszómolholjo, viszont ho ennek o Íormólis

gktusnok nem tesz eleget ... o szobólyok nem
veszik Íigyelembe költségeit.''

pÉttzÜcyuttvtszrÉruuu
Dr. Békesi László
miniszter úr részére

Tisztelt Miniszter Úr!

Az alábbiakban összefoglaljuk a
Művészeti Szakszervezetek sZÖvetsé-
gébe tömörült érdekvédelmi szerveze-
tek (Artisraművészek Szakszervezete,
Filmművészek és Filmalkalmazottak
Szakszervezete, Írók Szakszervezete,
Képzőművészek, Iparművészek és
Művészeti Dolgozók Szakszervezete,
Magyar Zrnem(lvészek és Táncművé-
szek S zaksze Íy ezete, Színhazi Dolgo-
zók Szakszervezete) a magánszemé-
lyek jÖvedelemadójáról szóló 1991.
évi XV. törvény módosíLísára vonat-
kozó törvényjavaslattal kapcsolatos
közÖs és egyeztetett észrevételeit és ja-
vaslatait.

Általánosságban megállapítható,
hogy a törvényjavaslat - néhány pont
kivételével -_ nem tiikrözi a kormiíny-
programban megfogalmazottakat, így
az előterjesztés nem módosítja az
1994. évben bevezetett, az öná]ló szel-
lemi tevékenységet ellehetetlenítő in-
tézkedéseket és nem adja meg a
lehetőségét, a művészek szímára is
egyértelműen alkalmazhatóbb és egy-
szerűbb adózÍsi mód, az átalrínvadó-
zásnak"

Javaslataink - az egyre nehezebb
feltételek között is - nem külÖnloges
kedvezmények, privilégitrmok kivívá-
sát, hanem aszerzői, művészi alkotó-
rnunka sajátosságainak leginMbb
megfelelő, ezen belül is a különboző
típusú jövedelemszerző tevékenysé-
gekhez igazadő, választási lehetősé ge-
ket, a tényleges koltségek elszámolísi
lehetőségeit és a lehető legkevesebb, a
művészi tevékenységhez nem illeszt-
hető adminisztratív, kÖnyvelési fel-
adattal járó kiszámítható és áttekint-
hető adózási feltételek kialakítását cé-
|ozzák.

Konkrét javaslatok

1. A Tv.48.$ (2) bekezdése utolsó
mondata elhagyását javasoljuk.

Igy a bekezdés szövege a követke-
ző: ,,Lz (1) bekezdés szerinti adóelő-
leg számítás során a költségtérítés
címen kifizetett iisszegből a 30. $ (2)

bekezdésének a) pontja szerinti mér-
tékig igazoltan elismert összeget, to-
vábbá egyébként a magínszemély
nyilatkozata alapján költségként el-
számolni kívánt összeget nem kell fi-
gyelembe venni.tt

Indoklás:
Tekintettel arra, hogy az Óníilő te-

vékenységet nem vállalkozóként foly-
tató művész az egyéni vá]lalkozóhoz
hasonióan r Tv. 2' mellékletében meg-
határozott nyilvántartásra kÖteleZett,
továbbá azérÍ, melÍ. az egyes kifizeté-
sek és a hozzájuk kapcsolódó költsé-
gek áltrlában nincsenek közvetlen
összefüggésben (pl' egy zenekar kon-
certjét megelőző költségek meg sem
közelítik a közreműködők tiszteletdí
ját), ezért indokolatlan és diszkrimina-
tív az öniílló tevékenységet folytató
m űvészek hánínyos megkülÖnbözteté -

se.

2. A Tv' l. számú mellékletének
B1I.12.,3., valamint aBIIIJ 1. a), b)",
3., 5.,7., továbbá a B/III./1. pontjá-
ban megfogalmazott szabályok ki-
terjednek LZ önálló (12.$ (1))

szellemi tevékenységet folytató rna-
gánszemélyekre (3. $ 30. pont és

ezen belül a 30.1" - 30. ó. alpont).
Indoklás:
Semmi sem indokolja az önii]ló

szellemi tevékenység hítrányos meg-
külÖnböztetését a fenti pontokban. A
költségelszámolások ollenőrzéséhez a
jogszabiíIy előírja a szükséges bizony-
lati hátteret, ezért ez aligha lehet ma-
gy uízat erre a megkülönböztetésre.

Az pedig végleg nern elfogadható,
hogy abban aZ esetben, ha a művész
jobb megoldás híján vállalja az egyéni
vállalkozó státuszát, úgy költségeit
maradéktalanul elsziimolhada, viszont

ha ennek a formális aktusnak nem t€SZ

eleget és abban a helyzetben marad,
ami a valóság, ami nem vál]a]koziís,
hanem alkotó művészeti tevékenység,
akkor a szabályok nem veszik figye-
lembe költségeit.

3' A Tv. I. számű mellékletének
BIIY./ 15' pontját az alábbiak szerint
javasoljuk módosítani.

,,15. Igazolt kiadás
a) az előadóművész tevékenységé-

vel összefüggő Íodrász' smink és

színpadi ruhá'zbt költsége, a szakmai
fejlődest és szintentarLíst szolgáló
költségek;

b) az önálló tevékenységhez szÜk-
séges könyvek, folyóiratok' hang- és

képsugárzók, rögzítők és hordozók
kiiltségei.''

Indoklás:
Tekintettel arra, hogy a fejezet cí-

me (Jellemzően előfordu]ó költségek)
Sem egy teljes korű, taxaív felsorolás,
ezért szükséges pontosabban megfo-
galmazni az előadóművészi tevékeny-
ség legjellemzóbb kÖltségeit, termé-
szetesen követve afejezet címét, csak
a jellemzőbb, a tevékenység sajátossá-
gai miatt meg|elenő kiadásokra. Ilyen
például a már megfogalmazottak mel-
lett a szakmához Szorosan kapcsolódó
kÖltségek (énekművész esetében a pá-

lya egészét végig kísérő hangképzés
kÖltsége), vagy a szakmai fejlődéshez
nélkülözhetetlen liitogatiísa a különbö-
ző rendezvényeknek.

A koríbbi szabályoziís figyelmen
kívtil hagyta, hogy a technika fejlődé-
sével - ami egyébként a kÖltségek
nÖvekedésével is jár - a hanglemez
ma már a legkevésbé haszniílt hang-
hordozó" ezeknek a kÖre szélesebb és

ernellett használatuk aligha nélkülöz-
heti a rögzítőket és sugiirzókat.

A jelenlegi szabályoás teljesen in-
dokolatlanul szűkíti az éves bevétel
a,5 vo _óhul az elsámolható költsé-
gek mértékét. Ez teljesen téves meg-
közelítés, hiszen a szakmai fejlődést
elősegítő, vagy a színpadi megjelenés-

',=BE.N@]mJÓHELYENsZÓLlHlRDEssNLAPUNKBANlTel':342_8927ll.ÉVFoLYAMl995/l



sel összefü g gő, az irodalmi, képzőm(l-
vészeti, filmalkotísok létrehozísához
szükséges költségek megelőzik a jÖve-

delemszerzést, mert az elképzelhetet-
len például, hogy egy művész ne ve-
gye meg a hanganyagát és a kottíját
annak a műnek, amit előad, vagy ne ír-
ja meg akéziratít, ne fesse meg a fest-
ményét, az viszont annál gyakoribb'
hogy az előadás elmarad, az elkészült
mű kiadása, a kiíllítás megrendczése
meghiúsul.

4. Javasoljuk, hogy az előterjesztés
4. sz. melléklete' amely a Tv' 6. számú
mellékleteként egészíti ki a Tv-t' az
alábbiak szerint módosuljon :

4.l.,,Az átalányadózás ví]aszlisíra
az x - nem a társasági adó hatálya aJá

tafioző - egyéni vá]lalkozói igazol-
vánnyal rendelkező' valamint a Tv. 3.

$ 30. pontja és a 30. 1.- 30. 6. alpont-
ja alí tartozó, nem egyéni vállalko-
zőként önál ló szellemi tevékenységet
foIytató magínszemély (a 6. mellék-
letre vonatkozóan a továbbiakban:
egyéni vállalkozó) jogosult, aki a kö-
vetkező feltótelcknek megfelel.''

4.2. A javaslat 1.2 és 1.3. alpontját
elhagyni javasoljuk.

Indoklás
Az átalínyadózás bevezetóse üd-

vöz]endő tény, mert pontosan az olyan
típusú tevékenységek esetében teremt
kedvezőbb helyzetet, (lEy az adózís
feltóteleit, mind technilciját illetően.
ahol a bevételek viszonylag alacso-
nyak. Ez az adőzísi mód megfelclne a
szerzők, művészek régi és indokolt kí-
vánságának, mely szcrint energiájukat,
tchetségüket ne kÖsse le az adózással
kapcsolatos' szímukra idegen tevé-
kenység. Az átalányadózís e tevékeny-
ségekhez a leginkíbb idomulni látszó
adózási technika, ame|y nemcsak az
adóalanyok, hanem aZ adóhatóság
munkáját is megkönnyítené. Az el-
hagyni javasolt pontok az önálló tevé-
kenységet folytató szerz&, m űvészek
kizárísát kívánjík kikÜ szöbölni.

5. Javasoljuk, hogy a Tv. 9. $ (2)

bekezdése egy új d) ponttal egészüljon
ki:

d) a legalább 40 előadóművészt
határozatlan idejű munkaviszony-
ban foglalkoztató tinílló jogi szemé-
lyiségű művészeti együttesek bevé-
teléből kiÍizetett napidíj esetében az
a) pontban meghatározott részt

Indoklds
A javaslat Összesen két hivatiisos

szimfonikus zenekar hÍthatatlan hely-
zetének megoldiísát cé|ozza. A koníb-
ban a Magyar Posta, illetve a MÁV
keretei kÖzött műkÖ,dő hivatiísos
együttesek a fennbrtót kivéve, a többi
szimfonikus zenekarral azonos körijl-
mények között tevékenykedtek, úgy a
munkajogi, mind a kiilfÖldi vendégsze-
replésekkel kapcsolatos feltételeket il-
letően. Ez a gyakorlat a mai napig
változatlan, és a zenekarok kÖzött csak
a fennLrrtó és az ő jogi stiituszából ere-
dő következmények teremtenek kü-
lönbséget.

Mivel a tevékenység, va]amint a de-
vízaellátmány funkciója és forriisa (a

kiilföldi paÍtner, aki nem tudja figye-
lembe venni a napidíjra vonatkozó
megállapodiisban a magyar zenokarok
tagjai adózási feltételeinek ilyen kü-
|Önbségét) teljesen azonos, ezért nem
tartjuk indokoltnak a devizaellátmíny
adóZtatisiiban a különbségtételt.

A javaslatban a minimum létszám,
a hatírozatlan idejű foglalkoztaüis és a
tevékenységi kÖr meghatiirozásával
csak ennek az elhanyagolható létszá-
mú kornek kerestünk megoldiíst.

Kérjük, hogy javaslatainkat mérle-
gelni és lehetőség szerint támogatni
szíveskedjék.

Tisztelettel
Petd Kdlmdn

M űv é szet i S zaksze ryezele k
Szövetsége elnöke

Gyimesi Ldszló
Magyar Zenentűvészek és

T ánc m űv é sze k S z aks zev ez et e

főtitkara

II. EVFOLYAM ITT JO HELYEN SZOL! HIRDESSEN LAPUNKBAN EI342_8927




