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Rendkívüli HírAdó
Módosul a reklámadó:
mindenkinek érdemes áttekinteni a
korábbi kalkulációját
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Kormány honlapján közzétételre került
(http://www.kormany.hu/download/c/95/50000/reklamado_normaszoveg.pdf#!DocumentBrowse) a
reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Rtv.”) módosítását tartalmazó jogszabálytervezet
(„Tervezet”). A Tervezet 2015. május 9-ig véleményezhető.
A Tervezet az Európai Bizottság által indított vizsgálat eredménye, amely arra vonatkozik, hogy a
progresszív adómérték, valamint az elhatárolt veszteség adóalapot csökkentő tételként való figyelembe
vételének feltételei visszaélésszerűen nyújtott vagy a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami
támogatást eredményeznek-e. A Tervezet számos olyan új szabályt, választási lehetőséget tartalmaz,
amely jelentősen érintheti az adóalanyok adókötelezettségét, akár a 2014-es évben is, ezért javasolt
a pénzügyi modellezés, korábbi kalkulációk, költségvetés felülvizsgálata.
A Tervezet leszállítaná az adóköteles közzétevői adóalap összegét 100 millió forintra (ez alatti
reklámadó-köteles tevékenységből származó bevétel 0%-on adózna), valamint egységes kulcs
előírásával 5,3%-os adómértéket írna elő a küszöbértéket meghaladó adóalap után. Ezen kívül, a
Tervezet leszállítaná a reklám megrendelése esetén – nyilatkozat, bejelentés, nyilvántartásban
szereplő közzétevő hiányában – alkalmazandó adómértéket a korábbi 20%-ról 5%-ra. Fontos
módosítás továbbá, hogy a társaságiadó-törvény szerinti kapcsolt vállalkozások kizárólag abban az
esetben lennének kötelesek kumulált adóalapjuk után meghatározni a fizetendő adó összegét,
amennyiben a kapcsolt vállalkozási viszony 2014. augusztus 15-ét követően, szétválással jött létre.
Végül, a Tervezet szerint kikerülne az Rtv.-ből az Európai Bizottság által kifogásolt korlátozás, miszerint
csak azon adózók vonhatják le a 2014. évi adóalapjukból az elhatárolt veszteségük 50%-át, akiknek
a 2013-as üzleti évben az adózás előtti eredményük nulla vagy negatív volt.
A Tervezet az adózók választására bízná, hogy a módosítások hatálybalépését megelőzően, vagyis
a 2014. évben és a 2015. évben kezdődő adóévekben is alkalmazzák-e a leszállított adómértéket (a
megrendelői adókötelezettségre vonatkozó adómértékre ez nem vonatkozik), valamint a kapcsolt
vállalkozások adóalap-összeszámítását előíró új szabályt. Továbbá, az adózók alkalmazhatnák a
2014-es adóévre is a társasági adóról szóló törvény 2015. január 1-jétől hatályos módosítását, amely
szerint nyilatkozat hiányában csak az adóévben (2014-re időarányosan számítva) 30 millió forintot
meghaladó reklámköltség nem levonható társasági adó szempontból.
Az új adómértéket visszamenőlegesen nem választó adózók a fenti új szabályokat a Tervezet
hatálybalépésétől számítva az adóalap – napi időarányosítással megállapított – időarányos részére
alkalmazhatnák. Az elhatárolt veszteséggel kapcsolatban a Tervezet rögzíti, hogy azon adózók,

akiknek változik a 2014-es adóalapja a Tervezet módosítása nyomán (tekintettel a korlát
megszüntetésére), önellenőrzéssel helyesbíthetik adókötelezettségüket.
A Tervezet alapján, különös tekintettel a választási lehetőségekre, javasolt a korábban kalkulált
adókötelezettség, illetve annak hiányának felülvizsgálata. Állunk ügyfeleink szíves rendelkezésére
bármely, a fentiekhez kapcsolódó kérdés megválaszolásában.
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