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Rendkívüli HírAdó
A reklámadó legfontosabb szabályai
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a napokban közzétett, itt
elérhető 66. számú információs füzetre, amelyben elvileg értelmezésre kerültek a reklámadó
legfontosabb szabályai.
Az információs füzetben adott adóhatósági tájékoztatás valóban több esetben ad támpontot az eddigi
bizonytalan jogértelmezésben, azonban számos kérdést hagy nyitva, és a kezdeti elgondolásokkal
szembeni tágabb adóhatósági értelmezés további nehézségeket okoz a reklámadó törvény gyakorlatba
történő átültetése során.
Kezdeti segítségként azonban az információs füzetben választ kaphatunk arra, hogy mi tartozik a törvény
megfogalmazásában az adókötelezettséget eredményező „nyomtatott anyagok” közé, ami az
elsődleges szűk megközelítéssel szemben az adóhatóság álláspontja szerint felöleli pl.: a reklámcélú pólót,
reklámtollat, kitűzőt is, azonban nem tartozik ide a cégnevet, logót tartalmazó levélpapír, névjegykártya,
munkaruha, vagy ha a járművön csak a cégnév, logó kerül megjelenítésre.
Az adóhatóság rávilágít arra is, hogy egyes esetekben a szponzorációból származó bevétel is lehet
adóköteles bevétel a szponzoráltnál, illetve felhívja a figyelmet, hogy a közzétevő adókötelezettsége a
nyilatkozat-adástól függetlenül fennáll, azaz ha ad nyilatkozatot, úgy az adókötelezettség csak őt
terheli, míg a nyilatkozat elmulasztása esetén mind a közzétevő, mind a megrendelő a rá irányadó
szabályok szerint köteles teljesíteni adókötelezettségét. Az adóhatóság kiemeli továbbá, hogy a reklám
megrendelése esetében az adókötelezettség csak a törvény hatályba lépése napjától, azaz a 2014.
augusztus 14-ét követően megkötött szerződések vonatkozásában keletkezik, és ezt irányadónak
tekinti a folyamatos teljesítésű szolgáltatások esetében is.
A saját célú reklám közzététele kapcsán az adó alapját képező, a reklám közzétételével kapcsolatban
közvetlenül felmerült költségek vonatkozásában az adóhatóság azon értelmezést követi, hogy a saját célú
reklám közzététele érdekében felmerült, az előállításhoz közvetlenül kapcsolódó költségeknek részét
képezi a beszerzést terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ha az az adott ügylet kapcsán
nem levonható. Azzal azonban, hogy leszögezi, a közvetlenül felmerült költség tartalmi meghatározása
során a számviteli törvény szerinti közvetlen önköltség fogalma csak részben szolgálhat támpontul,
továbbra is meghagyja a korábbi bizonytalanságot.
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