Jegybevételről adatszolgáltatás
a 440/2015. (XII. 28.) Kor. rendeletben

Az előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 31-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv
részére a tárgyévet megelőző évben EGT-tagállamban szerzett, a TESZOR 90.01. Előadó-művészet
körébe sorolt tevékenységgel elért, általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és
bérletbevételéről.

Adatszolgáltató (támogatott előadó-művészeti szervezet)
elnevezése:

Kerekasztal Társulás

Adatszolgáltató (támogatott előadó-művészeti szervezet)
székhelye:

2111 Szada, Székely B. u. 1/c.

Adatszolgáltató (támogatott előadó-művészeti szervezet)
ESZ száma:

ESZ/061

A jegybevétel időszaka: 2017. 01.01-2017.12.31.
Ft
1. Jelen adatszolgáltatás időpontjáig figyelembe vehető
tárgyévi, jegybevétel (ÁFA-val csökkentett tényleges 712 500
jegy- és bérletbevétel):
(2. és 3. sor együttes összege)
2.

Az 1. pontban feltüntetett jegybevételből:
az előadó-művészet szervezet által saját jegyértékesítési rendszerében értékesített és elsődlegesen abban elszámolásra került tárgyévi jegybevétel

712 500

3. Az 1. pontban feltüntetett jegybevételből:
a más szervezet által értékesített és elsődlegesen
annak rendszerében elszámolt, az előadó-művészeti szervezet számára szerződésben szabályozott feltételekkel átengedett, hitelesen igazolt
tárgyévi jegybevétel:

0

(Kizárólag a szerződő fél által kiállított igazolásban
szereplő átengedett jegybevétel vehető
figyelembe.)
4. Az 1. pontban feltüntetett jegybevételből:

712 500

Magyarország területén realizált tárgyévi
jegybevétel:
5. Az 1. pontban feltüntetett jegybevételből:
Magyarországon kívüli EGT-tagállam területén
realizált tárgyévi jegybevétel:

0

A 2018. évre vonatkozó jegybevétel adatszolgáltatáshoz csatolni kell:
-

a jegybevétel könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot,
valamint a jegybevétel elemeit tartalmazó főkönyvi kartonok tételes forgalmát (Kérjük, hogy a
főkönyvi kivonatot és a kartonokat szíveskedjenek bélyegzőlenyomattal és aláírással ellátni!);

-

a jegyet értékesítő szervezettel kötött szerződést (külföldi fellépés esetén magyar nyelvű
fordítással ellátott szerződés csatolása is szükséges!) és a jegyet értékesítő szervezet által
hitelesített, az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, az előadás címét, szerzőjét,
helyszínét és időpontját, a fizető nézőszámot, a teljes, valamint az átengedett jegybevétel
összegét tartalmazó jegybevétel-igazolás másolatát (Külföldi fellépés esetén a magyar nyelvű
fordítással ellátott igazolás csatolása is szükséges, valamint a könyveléskori árfolyamot is
szíveskedjenek megadni!) előadásonként;

-

fogadott előadás/hangverseny esetén a jegybevétel megosztásáról és értékesítéséről szóló
szerződést;

-

gazdasági társaság esetén a tárgyévi előadások, hangversenyek jegybevételének előadás,
hangverseny időpontja szerinti analitikáját;

-

alapítvány és egyesület esetén a számviteli rendjüknek megfelelő, az előadások,
hangversenyek jegybevételének az előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját,
valamint
nyilatkozatot arról, hogy a szervezet nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak;

-

nyilatkozatot arról, hogy a szervezettel szemben nincs teljesítetlen visszafizetési felszólítás
érvényben olyan korábbi európai bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást
jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
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