FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A reklámadóról szóló törvény változásai

Kis Gábor

„2017. január 1 és

2017. június 30.
között a
reklámtevékenységb
ől eredő nettó
árbevételt terhelő
adó mértéke
egységesen nulla
százalék, 2017.
július 1-től pedig 7,5
százalék lesz.”

Az Európai Bizottság 2016.
november 4-én meghozott, C
(2016)
6929
final
számú
határozatában
megállapította,
hogy a reklámadó több ponton
sérti az uniós állami támogatási
szabályokat.
A
Kormány e
határozat tartalmával nem ért
egyet, azzal szemben az Európai
Unió Bírósága előtt jogorvoslattal
élt. Mindazonáltal a jogvita az
Európai Bizottság határozatának
végrehajtását illetően nem bír
halasztó
hatállyal.
Ezért
a
reklámadóról szóló 2014. évi XXII.
törvény
módosításáról
szóló
törvényjavaslat benyújtásának és
elfogadásának oka az Európai
Bizottság határozatának végrehajtása.
A módosítás
következők:
•

főbb

pontjai

a

2017. január 1 és 2017.
június 30. között a
reklámtevékenységből
eredő nettó árbevételt
terhelő
adó
mértéke
egységesen nulla százalék,
2017. július 1-től pedig 7,5
százalék lesz.
Mentes az adó alól az

2017. június 8.

adóköteles
reklámközzétételi tevékenységet
végző adóalany adóköteles
nettó árbevételéből 100
millió forint. E mentesség
csekély
összegű
támogatásnak
minősül,
mely
a
de
minimis
támogatásokra
jellemző
általános szabályok szerint
érvényesíthető
(maximálisan 200 ezer euró
/ 3 pénzügyi év).
•

Az
Európai
Bizottság
határozatának végrehajtása
akként valósul meg, hogy a
reklámadót
fizető
adóalanyok által a 2017.
június 30-ig lezárt (20142016 és 2017-ben kezdődő
törtidőszaki)
adóévekre
bevallott és megfizetett
adó az adózás rendjéről
szóló
törvény
szerinti
túlfizetésnek
minősül,
melynek
az
adózás
rendjéről szóló törvény
szerinti visszatérítését az
arra jogosultak kérhetik az
állami adóhatóságtól. A
visszatérítésre
jogosult
adóalanyoknak az állami
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•

•

adóhatóság értesítést küld. A törvény
azt is megfogalmazza, hogy a 2017.
június
30-ig
lezárt
adóévekre
bevallott, de meg nem fizetett adót
nem kell megfizetni.
Az adókötelezettség tehát 2017. július
1-jétől, az új szabályok szerint fog
fennállni, a 2017. július 1-jét magában
foglaló
adóév
adóalapjának
kiszámítására pedig külön átmeneti
rendelkezések vonatkoznak. Ezek
kétféle módszert rögzítenek:
o arányosítás: az adóévben a
2017. június 30-ig terjedő
időszak naptári napjainak a
teljes adóév naptári napjaiban
képviselt hányada szerinti
adóalap-rész adózik 0%-al;
o könyvviteli zárlat: a 2017.
június
30-ára
készített
könyvviteli zárlat alapján az
adóév 2017. június 30-áig tartó
időszakában
(ténylegesen)
keletkezett adóalap-rész adózik
0%-al.

A fentiek alapján a 2017. július 1-től az adóév
végéig terjedő időszakra eső adóalap-részre
pedig az új, 7,5%-os adómérték alkalmazandó.
A törvény megszünteti a saját célú reklám
adókötelezettségét azáltal, hogy csak az
ellenszolgáltatás
fejében
való
reklámközzétételt teszi adókötelessé.
Fontos ugyanakkor, hogy a módosítás csak a
adóalanyok által megfizetett, illetve a jövőben
fizetendő
ún.
közzétevői
adóval
kapcsolatosan rendelkezik, a reklámadóról
szóló
törvényben
szabályozott
egyéb
adóalanyokra, illetve az általuk fizetendő ún.
megrendelői adóra és a megrendelői
adófizetési kötelezettség alóli mentesülésre
vonatkozó hatályos rendelkezések nem
módosulnak.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

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.
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