FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A reklámadó tervezett módosítása
A
közelmúltban
véleményezés
céljából a www.kormany.hu oldalon
megjelent a módosított reklámadó
törvény tervezete, melyet alapvetően
az
Európai
Bizottság
által
kezdeményezett vizsgálat hívott
életre.

Kis Gábor

„A közelmúltban
véleményezés céljából
a www.kormany.hu
oldalon megjelent a
módosított
reklámadó törvény
tervezete, melyet
alapvetően az Európai
Bizottság által
kezdeményezett
vizsgálat hívott
életre.”

Az új törvényjavaslat kidolgozása
során a részletes indoklás szerint
kiemelt szempont volt az adózással
összefüggő
adóadminisztrációs
költségek csökkentése. A tervezett
módosítások többek között az
alábbiak:
Az adóalap 100 millió forintot
meghaladó
része
után
5,3%
adómérték alkalmazandó, 100 millió
forintos adóalapig az adó mértéke
továbbra is 0%.
Reklám-közzététel adóköteles megrendelése esetén az adó mértéke
20%-ról 5%-ra csökkenne.
Kapcsolt vállalkozások adóalapösszeszámítást előíró rendelkezése
csak akkor alkalmazandó, ha a
kapcsolt vállalkozási viszony 2014.
augusztus 15-ét követő szétválás
(kiválás, különválás) miatt jött létre.
Az elhatárolt veszteség 50%-ával
történő adóalap-csökkentés lehetőségével azon vállalkozások is élhetnek
majd, amelyek 2013. üzleti évi adózás
előtti eredménye pozitív volt.
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A
társasági
adóról
és
az
osztalékadóról szóló törvény 3. számú
melléklet A) rész 16. pontjának 2015.
január
1-től
hatályos
szövege
értelmében a reklám közzétételével
összefüggésben elszámolt költségek
minden egyéb feltételtől függetlenül
a
vállalkozási
tevékenység
érdekében felmerülő (így adózás
előtti
eredményt
csökkentő)
költségeknek minősülnek, ha azok
adóévi összege a 30 millió forintot
nem haladja meg. A javaslat szerint a
társasági adó alanyai a törvény fenti,
2015.
január
1-jétől
hatályos
rendelkezését
a
2014.
évben
kezdődött adóévükhöz kapcsolódó
társasági adókötelezettség megállapításakor is figyelembe vehetik.
Az adómérték-változás az elfogadott
törvény kihirdetését követő 31. napon
léphet hatályba azzal az átmeneti
szabállyal, hogy az a 2014. évi és a
2015.
évben
kezdődő
adókötelezettség megállapítása során is
alkalmazható.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

