... for fine arts ...

with Terplan Family Foundation

artRampUP
collaboration
for SUPPORT

Creative support and grants for outstanding
Hungarian contemporary artists.

Kiemelkedő magyar
alkotói támogatása.

Joint exhibitions of Hungarian and foreign
artists in Hungary and elsewhere in the world
(putting Hungarian art in international context).

Magyar és külföldi művészek közös kiállítása itthon és a világ más pontjain
(a magyar művészet nemzetközi kontextusba
helyezése).

Ensuring the opportunity for Hungarian
contemporary artists to participate in international art fairs.
International Artist-in-Residence programs,
workshops (providing necessary equipment).
International
professional
conferences
(bringing acknowledgement to Hungarian
contemporary art).

kortárs

művészek

Kortárs magyar művészek nemzetközi vásári
jelenlétének biztosítása.
Nemzetközi rezidenciaprogramok megvalósítása, műhelymunka (az ehhez szükséges
eszközök biztosítása).
Nemzetközi szakmai konferenciák szervezése
(a magyar kortárs művészet kanonizálása).

From donors to completion ˡ USA territory donation request

Incentives in the US tax system provide favorable conditions for
individuals and businesses to support nonprofit foundations, among them
art initiatives. Donations are 100% deductible from taxable income;
therefore, in the case of a presumed income of $50,000 from which
$2,000 is given away for charity, only $48,000 should be taxed. The
main principle behind this model is that the state grants a portion of the
donation.

nonprofit organizations operating in the region which, due to their
insight to local circumstances, could make responsible decisions of
financing outstanding art initiatives. These programs would also
support the achievement of the United States’ broader strategic
goals. Local foundations present to Terplan Family Foundation’s
board of trustees their list of projects compiled by professionals to
be supported.

Partnerships, S corporations and limited liability companies also have
the possibility to donate for charitable causes; the amount of donations
that can be considered tax-deductible is limited to 50 % of their adjusted
gross income.

Therefore, chosen programs pass through multiple professional filters and
are realized with the assistance of American donors. Projects, such as
the following, advance cultural dialogue, reveal our common civilizational
roots and enhance the region:

For the purpose of merit-based distribution of donations, several taxexempt not-for-profit associations operate which grant scholarships to
artists and contribute to the realization of programs that create value for
the entire society. Terplan Family Foundation is a registered nonprofit
organization demonstrating this mission; donations to this group are
qualified as a potential deduction from taxable income. As it is a private
foundation (PF) is generally 30% of adjusted gross income.

•

creative support and grants for outstanding Hungarian contemporary
artists,

•

joint exhibitions of Hungarian and foreign artists in Hungary and
elsewhere in the world (putting Hungarian art in international context),

•

ensuring the opportunity for Hungarian contemporary artists to
participate in international art fairs,

•

international Artist-in-Residence programs, workshops (providing
necessary equipment),

•

international professional conferences (bringing acknowledgement to
Hungarian contemporary art).

The foundation uses these contributions partly to enhance art by funding
professional programs and granting scholarships to artists in Eastern
Europe, particularly in Hungary, and to initiate a cultural dialogue through
international projects.
To be able to determine which programs are suitable for funding,
Terplan Family Foundation establishes close cooperation with similarly

Az adományozótól a megvalósulásig ˡ támogatások kérése USA területéről

Az
Egyesült
Államok
adótörvényei
lehetővé
teszik
magánszemélyek és vállalkozások számára, hogy kedvező
feltételekkel támogassanak non-profit célokat, köztük művészeti
kezdeményezéseket.
Az
adomány
100%-ban
leírható
az
adóalapból, tehát egy feltételezett 50 000 $-os bevétel esetén
a 2000 $-os támogatás levonásra kerül, így a jövedelemadót
48 000 $ után vetik ki.
A modell lényege, hogy így az adomány egy részét tulajdonképpen
az állam biztosítja. A jótékony célra való adományozás lehetősége
kereskedelmi társaságok, részvénytársaságok és korlátolt felelősségű
társaságok számára is nyitva áll, a levonás mértéke maximum a
megállapított bruttó jövedelmük 50%-ig terjedhet.
Az adományok érdemalapú szétosztása érdekében non-profit
alapítványok működnek, amelyek ösztöndíjakat biztosítanak művészek
számára, valamint hozzájárulnak a társadalom egésze szempontjából
értékteremtő programok megvalósulásához. Ilyen küldetéssel
működik a Terplan Family Foundation, amely bejegyzett non-profit
alapítványként fogadhatja az adóalapból leírható támogatásokat. Mivel
magánalapítványról van szó (private foundation, PF) általában a bruttó
bevétel 30%-ig terjedhet.
Az alapítvány számára folyósított adományokat részben a kelet-európai
régió, kiemelten Magyarország művészetének felzárkóztatására kívánja
fordítani szakmai programok finanszírozása és alkotói támogatások
formájában, valamint kulturális párbeszéd kialakítását szorgalmazza
nemzetközi akciók révén.

Hogy a megfelelő programok kerüljenek támogatásra, az alapítvány
együttműködésre lép a régióban működő, hasonlóan nonprofit alapítványokkal, melyek helyismeretüknek köszönhetően
felelős döntést tudnak hozni olyan magas színvonalú művészeti
kezdeményezések finanszírozásáról, melyek elősegítik az amerikai
alapítvány tágabb stratégiai küldetésének megvalósulását. A helyi
alapítvány a Terplan Family Foundation kuratóriuma elé terjeszti a
támogatandó programok listáját, melyet szakértők bevonásával állít
össze.
Az így kiválasztott, többszörös szakmai szűrőn átesett programok tehát
az amerikai adományok segítségével valósulnak meg és elősegítik a
kulturális párbeszédet, a közös kulturális gyökerek feltárását, valamint a
régió felzárkóztatását:
•

kiemelkedő magyar kortárs művészek alkotói támogatása,

•

magyar és külföldi művészek közös kiállítása itthon és a világ más
pontjain (a magyar művészet nemzetközi kontextusba helyezése),

•

kortárs magyar művészek nemzetközi vásári jelenlétének biztosítása,

•

nemzetközi rezidenciaprogramok megvalósítása,
(az ehhez szükséges eszközök biztosítása),

•

nemzetközi szakmai konferenciák szervezése (a magyar kortárs
művészet kanonizálása).

műhelymunka

Charitable Donations in the United States

Where to Claim the Charity Deduction
Keeping Records of Your Charity
You claim your tax deduction on Form 1040, Schedule A (PDF).
Taxpayers are required to keep excellent records of their charitable
contributions. Under thePension Protection Act, you must keep written
records of all cash donations. Your records must indicate the name
of the charitable organization, the date of your contribution, and the
amount your contribution. Canceled checks work well as a written
record, since the name of the charity, the date of the gift, and the
amount of the gift will all be recorded on the check. Bank statements
showing a gift paid by debit card and credit card statements showing a
gift paid by credit card are also contain these same elements needed
for your records.
Charitable organizations will often provide donors with a written letter
acknowledging the gift or with a receipt for the donation. These
acknowledgment letters should also be kept with your tax records. If a
tax return is audited, the IRS can disallow charitable donations of
$250 or more if you don’t have the written acknowledgement from the
charity that documents your gift. The IRS advises, “If you made more
than one contribution of $250 or more, you must have either a
separate acknowledgment for each or one acknowledgment that lists
each contribution and the date of each contribution and shows your
total contributions” (from Publication 526).

Rules for Claiming the Charitable Contribution Deduction
Your gift of cash or property must meet certain criteria in order to be
tax-deductible.
• You must actually donate cash or property. A pledge or promise
to donate is not deductible until you actually pay.
• You must contribute to a qualified tax-exempt organization.
Charities will let you know if they have received their 501(c)(3)
tax-exempt status. Some organizations are not required to
obtain 501(c)(3) status from the IRS. These include churches
and other religious organizations.
• You must be able to itemize. Giving to charity is a great tax
planning strategy, but it only works for people who are eligible to
itemize their deductions.
• You must meet record keeping requirements. This includes
saving canceled checks, acknowledgment letters from the
charity, and appraisals for donated property.

Cooperating Foundation Receiving Donations (US)
Terplan Family Foundation

Mission Statement of the Terplan Family Foundation
Support and promote Hungarian artists and scientists in their academic
and performing art career in the United States of America and in
Hungary.
Scholarships will be awarded to Hungarian (1) students who wish to
study subjects in the arts and sciences at colleges, universities and
post-secondary educational programs in the United States of America.
Recipients will be selected yearly by a selection committee comprised
of the Board of Directions of the Foundation on the basis of merits and/
or financial needs. No application will be rejected on the basis of the
applicant’s age (2), (3), race, ethnicity or gender. Scholarships will
not be awarded to an officer, trustee, staff member or employee of the
Foundation, or to a member of any such person’s immediate family.
In order to offer high-quality support, the Foundation is cooperating
with Universities, Colleges, Art Galleries, Concert Hall Managers,
Conductors, and with other Foundations with identical or similar
missions, based in the United States of America and in Hungary.

Comments and clarifications:
1. Hungarian means students with a valid Hungarian passport.
2. Targeted age limit is not over 35 for enrolled students.
3. Research, exhibition support, art fair promotions, concert support
are without age limits.

Dr. Kornel Terplan
President of the Terplan Family Foundation
25, Summit Avenue
Hackensack, NJ 07601
kornel.terplan@hotmail.com

Cooperating Foundation Receiving Donations (US)
Terplan Family Foundation

The Terplan Family Foundation, registered in 2001 in New Jersey,
USA, is a 501(c)3 non-profit organization, charitable contributions
received by this organization are tax deductible.
1. Name: Terplan Family Foundation, Inc.
registered in New Jersey in 2001.
2. New Jersey Charity registration number: CH 207 400
3. Employer identification number (EIN): 22-378-9231 4. Mission : To support Hungarian young artists and students
in the field of Arts
5. Principal contact: Montclair State University.
6. Over 30 students yet over 1 million US dollars spent during
the last 12 years.
7. Most important areas for on-site studies: art (painting
and sculpture); music, opera production, singing, English studies,
museum management, computer science, mathematics.
8. Most important areas of off-site studies: art (painting and sculpture).
Donation to send:
J.P. Morgan Chase Bank
ABA number: 021000021
For credit to:
National Financial Services Account number: 066196-221
For benefit of: Terplan Family Foundation
Account number: 636-266256

Address: One Chase Manhattan Plaza, New York City, NY 10005
http://taxes.about.com/od/deductionscredits/a/CharityDonation.htm
Tax Deduction for Charity Donations
Contributions to churches and non-profits are tax-deductible
Donations to charity are tax deductible expenses.
These donations can reduce your taxable income and lower your tax
bill. Not everyone will be able to deduct their charitable contributions,
however. You will need to itemize your tax deductions in order to claim
any charity.
“You may deduct charitable contributions of money or property
made to qualified organizations if you itemize your deductions.” (IRS
Publication 78)
http://www.terplanfoundation.org/

Foundation Supporting the Local Cultural Scene and Distributing Donations (HU)
Helyi kulturális területet segítő, adományok odaítélését végző alapítvány (HU)
„Alapítvány a Honi Művészetért, a Művészképzésért, az építészeti kultúra fejlesztéséért, a Műemlékvédelemért”

Mission Statement

Alapítványi célkitűzés

a. In the framework of the foundations cultural activity, it organizes
exhibitions primarily for emerging painters, graphic designers,
photographers, sculptors and architects to support them in the
development of their career.

a. Kulturális tevékenység, amelynek keretében kiállításokat szervez
elsősorban a pályakezdő festők, grafikusok, fotóművészek, szobrászok,
építészek műveiből, ezáltal is segítve művészeti életpályájuk
kiteljesítését;

b. In the framework of supporting the preservation of historical
monuments and cultural heritage, the foundation calls for proposals
on the subject of architectural culture and domestic preservation and
restoration of monuments; and grant an award to the best projects
each year.

b. Műemlékvédelem és kulturális örökség megóvása, amelynek
keretében évente pályázatokat hirdet az építészeti kultúra és honi
műemlékvédelem, műemlék helyreállítás tárgyában és a nyerteseket
díjazza;

c. In the framework of supporting education, improvement, development
and knowledge transfer, the foundation provides scholarships and
grants for those participating in the application procedure and chosen
by the board of trustees. Furthermore, it supports the edition and
distribution of informative publications or books on preservation of
historical monuments.

c. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, amelynek
keretében ösztöndíjat vagy diplomadíjat biztosít azon művészeti
képzésben résztvevőknek a képzés időtartamában, akik a meghirdetett
pályázatokon részt vettek, és akiket a Kuratórium támogatásra
érdemesnek minősített; továbbá ismeretterjesztő kiadványok készítése
és terjesztése a műemlékvédelem körében;

d. The foundation welcomes donations and support in the field of art,
architecture, preservation of historical monuments, with the indication
of a specific or general purpose, and uses the contributions to realize
these purposes.

d. A művészet, építészet, műemlékvédelem terén befogad minden
segítséget, adományt a konkrét vagy általános cél megjelölésével és
azokat a megjelölt célokra fordítja.

Foundation Supporting the Local Cultural Scene and Distributing Donations (HU)
Helyi kulturális területet segítő, adományok odaítélését végző alapítvány (HU)
„Alapítvány a Honi Művészetért, a Művészképzésért, az építészeti kultúra fejlesztéséért, a Műemlékvédelemért”

“Alapítvány a Honi Művészetért, a Művészetképzésért, az építészeti
kultúra fejlesztéséért, a Műemlékvédelemért” (Foundation for Domestic
Art, Art Education, Development of Architectural Culture, Preservation
of Historical Monuments) is registered in Budapest, Hungary as a notfor-profit, public benefit organization.

„Alapítvány a Honi Művészetért, a Művészképzésért, az építészeti
kultúra fejlesztéséért, a Műemlékvédelemért” Alapítvány létrehozva
Magyarországon, Budapesten, non-profit közhasznú szervezetként.

1. Name: „Alapítvány a Honi Művészetért, a Művészképzésért,
az építészeti kultúra fejlesztéséért, a Műemlékvédelemért”
(Foundation for Domestic Art, Art Education, Development of
Architectural Culture, Preservation of Historical Monuments)
Abbreviation: A HONI

1. Név „Alapítvány a Honi Művészetért,
az építészeti kultúra fejlesztéséért, a
Az Alapítvány rövidítése: A HONI

2. Address: 8 Lanka St, H-1112 Budapest, Hungary
3. Tax Identification Number: 19034391-2-44

2. Cím: 1112 Budapest, Lanka u. 8.
3. Adószám: 19034391-2-44

4. Founders: dr. Attila Komjáthy and dr. Attiláné Komjáthy
5. Board of Trustees: Tamás Tákos (director),
Tibor Kolbe (deputy director),
dr. Attila Komjáthy (deputy director),
Eszter Götz, László Fábián

4. Alapítók: dr. Komjáthy Attila és dr. Komjáthy Attiláné
5. Kuratóriumi tagok:Tákos Tamás (elnök),
Kolbe Tibor (elnökhelyettes),
dr. Komjáthy Attila (elnökhelyettes),
Götz Eszter, Fábián László

6. Banc account number: OKHB 242-88888-95224

6. Bankszámlaszám: OKHB 242-88888-95224

a Művészképzésért,
Műemlékvédelemért”

