
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Flash  

Március, 2017  

 

Újjáéled a reklámadó! 
 



News Flash I Accace Hungary I Újjáéled a reklámadó! 

 

     

Újjáéled a reklámadó! 

Új alapokra helyezik reklámadót június 1-től, addig pedig mindent visszafizet a költségvetés, amit eddig 

befizettek az adózók. Azoknak lett igazuk, akik kételkedtek abban, hogy a reklámadó-törvény örök 

álomba szenderül az Európai Bizottság 2016. év végén megfogalmazott kritikája miatt. Ugyanis március 

28-án késő délután benyújtotta a kormány a reklámadó törvényt módosító javaslatát. Az indokolás 

értelmében a kormány nem ért egyet az EU határozatával és jogorvoslattal élt, azonban mivel az nem bír 

halasztó hatállyal, a vita rendezéséig a határozatnak megfelelően módosítják a törvényt. 

Sávos adóterhelés 

A sávos adóterhelés miatti megkülönböztetés 

megszüntetéséről úgy rendelkezik a javaslat, 

hogy lépést tesz az egykulcsos általános 

adómérték felé. Mindezt azonban nem 

visszamenőlegesen, mivel nem cél az eddig 

mentességben részesült vállalkozásokat 

visszamenőleges hatállyal extra adóval terhelni. 

Hanem egy huszárvágással egyenesen 

túlfizetésnek minősíti a javaslat az adóalanyok 

által a 2017. május 31-ig lezárt (2014-2016 és 

2017-ben kezdődő törtidőszaki) adóévekre 

bevallott és megfizetett adót és visszatérítésre 

ad lehetőséget az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint. A törvényjavaslat azt is 

megfogalmazza, hogy a 2017. május 31-ig lezárt 

adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót 

nem kell megfizetni. Így tehát 

visszamenőlegesen úgy áll helyre a rend, hogy 

gyakorlatilag senkit nem terhel adófizetési 

kötelezettség tevékenységtől és bevételeinek 

mértékétől függetlenül. Szintén az indokolatlan 

előnyben részesítés megszüntetését célozza, 

hogy az elhatárolt veszteségek 2014. évi 

reklámadóalapból való levonásának 

lehetőségére vonatkozó, az Rtv. 10 §-ában 

foglalt korábbi rendelkezés is hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

 

Adóteher 

Június 1-től új időszámítás kezdődik, ugyanis 

jelentősen emelkedik a mérték, 9 százalékra, de 

addig fenntartja a javaslat az „adómentességet” 

azzal, hogy május végéig 0 százalékban 

határozza meg az adóterhet. A jogalkotó 

azonban továbbra is ragaszkodik az 

alacsonyabb bevétellel rendelkező adóalanyok 

adó alóli mentesítéséhez, így a 100 millió 

forintos határt megtartja a tervezet. Ezt azonban 

az uniós állami támogatási szabályokkal 

összhangban de minimis támogatásnak minősíti 

és az arra vonatkozó határértékekkel vehető 

igénybe. Ez megfelel a korábbi brüsszeli 

kommunikációnak, amely az adó visszafizetését 

akkor engedné mellőzni, ha bizonyítja 

Magyarország, hogy az alsó sáv mentessége 

megfelel a de minimis rendeletnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlament.hu/irom40/14684/14684.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400022.TV
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Saját felhasználás 

A törvényjavaslat markáns változtatása és nagy 

könnyebbség a vállalkozásoknak, hogy a saját 

célú reklám közzététele nem lesz adóköteles, 

annak közvetlen költsége nem képez adóalapot. 

A bejelentés vagy nyilatkozatadás elmulasztása 

miatti extrém magas bírság-tételeket azonban a 

javaslat nem érinti, így azok továbbra is 

érvényben maradnak. 

 

 

 

 

 

A törvényjavaslat még az Országgyűlés előtt 

van, a Magyar Közlönyben való kihirdetése után 

várhatóan május 25-én lép majd hatályba. 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért, amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 

 

http://http/www.parlament.hu/irom40/14684/14684.pdf
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Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 330 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  

A szerzőről 

Gábor 2016-ban csatlakozott az ACCACE Hungary-hoz és vette át az adótanácsadó-üzletág vezetését. 

Szakmai pályáját 2005-ben kezdte a KPMG merger & acquisition csapatában, majd 2006-tól 10 évig a 

BDO adótanácsadójaként dolgozott, melyből az utolsó 3 évben ügyvezetőjeként és adópartnereként 

vezette az adótanácsadó csapatot. 

Gábor immáron 12 éves szakmai pályája alatt alapos ismereteket szerzett az összes fő közvetlen és 

közvetett adónem területén. Kiemelt szakterülete a nemzetközi jövedelemadózás, általános forgalmi adó, 

üzleti promóciók és nyereményjátékok, cégtranzakciók és átvilágítások.  
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Kapcsolattartó  

Kertész Gábor 

Adó menedzser 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash
https://plus.google.com/+AccaceInterbookKftBudapest
https://www.facebook.com/accace.hungary/
https://www.linkedin.com/company/accace-hungary

