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Rendkívüli HírAdó
Elfogadták a reklámadó
módosítását
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az Országgyűlés 2015. május 27-én elfogadta a
reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Rtv”) módosításait tartalmazó jogszabálytervezetet. Az
elfogadott módosító javaslat jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár, majd ezt követően a
Köztársasági Elnök aláírása után kerülhet kihirdetésre.
Az adó alapjának és mértékének módosítása miatt fontos kiemelni, hogy a módosítás a kihirdetést
követő 31. napon lép hatályba, így az új szabályok a 2015-ös évre, a fizetendő adó megállapítása
során az adóalap – napi időarányosítással megállapított – időarányos részére alkalmazandók.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a jelentősen lecsökkent adóköteles küszöb (100 millió forint)
miatt javasolt lehet a közzétevői, illetve a saját célú reklámra vonatkozó adóalap kalkulációjának
felülvizsgálata.

Az arányosítással, illetve bármely más, a reklámadóval kapcsolatban felmerülő kérdés
kapcsán állunk ügyfeleink szíves rendelkezésére.
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