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Rendkívüli HírAdó
Felfüggesztésre került a reklámadó
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Vizsgálat indult a reklámadó ügyében annak megállapítására, hogy a reklámadó szabályozása
összhangban áll-e az állami támogatásokra vonatkozó Európai Uniós szabályozással. Az Európai
Bizottság aggályosnak tartja a progresszív reklámadókulcsok alkalmazását és a korábbi évek
veszteségének felhasználhatóságára vonatkozó szabályokat, mivel szelektív, tisztességtelen
versenyelőnyt teremthetnek bizonyos vállalatoknak.
A vizsgálat megindításával egy időben az Európai Bizottság úgynevezett „felfüggesztő rendelkezés”
formájában a vizsgálat lezárásáig megtiltotta a progresszív adókulcsok alkalmazását.
A vonatkozó döntés SA.39235 ügyszámon elérhető az Európai Bizottság
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39235

honlapján:

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a vizsgálat lehetőséget teremt érdekelt harmadik felek részére a
vizsgálat tárgyához kapcsolódóan észrevételeik benyújtására, amiben állunk ügyfeleink szíves
rendelkezésére.
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