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Reklámadó szabályainak módosulása
Az Országgyűlés 2017. május 16-án elfogadta a
reklámadó módosításáról szóló törvényjavaslatot,
mely eredményeképpen emelkedik a reklámadó
mértéke, a korábbi években megfizetésre került
adó visszakérhető, továbbá megszűnik a saját
célú reklám adókötelezettsége.

Abban az esetben, ha adózó a korábbi szabályozások
szerint állapította meg az előleget, és az meghaladja
az új szabályok szerinti adóalap után megállapítandó
előleg mértékét, akkor adóelőleg-módosítási kérelem
elő-terjesztésére van lehetősége.

Első körben szeretnénk hangsúlyozni, hogy a
változtatások kizárólag a reklámközzétevők körét érinti,
a reklám közzétételének megrendelőire vonatkozó
adókötelezettség tekintetében nem történt változás.
A törvénymódosítás értelmében a saját célú reklám
nem adóköteles. Ennek következtében csak azon
reklám-közzétevőket terheli reklámadó fizetési kötelezettség, amelyek ellenszolgáltatás fejében tesznek
közzé reklámot.
Az új szabályozás szerint 2017. január 1-je és 2017.
június 30-a között a reklámadó mértéke egységesen
0%.
2017. július 1-jétől az adómérték a jelenlegi 0% illetve
5,3%-ról 7,5 %-ra módosul, azzal, hogy a reklámadó
alapjának 100 millió forintot meg nem haladó része
adómentes marad. A mentesség eredményeképpen
elért adóelőny, az uniós állami támogatási
szabályoknak való megfelelés érdekében, csekély
összegű (de minimis) támogatásnak fog minősülni, így
az adóalanynak a mentesség igénybevételére csak
abban az esetben van lehetősége, ha a vonatkozó
biztossági rendelet kritériumoknak megfelel, tehát
az igénybe vett kis összegű támogatások együttes
összege 3 év alatt nem haladhatja meg a 200.000
eurós értékhatárt.
A 2017. július 1-jét magába foglaló adóév adóalapjának
kiszámítására átmeneti szabályok vonatkoznak,
mellyel összefüggésben az adóalanyok az arányosítás
és a könyvviteli zárlat módszere közül választhatnak.
A 2017. évi adóelőleget a folyamatosan működő
adóalanyoknak a 2016-os adóévük, saját célú
reklámok közvetlen önköltsége nélkül számított
adóalap figyelembe vételével kellett meghatározniuk
2017. május 31-ig, az akkor hatályos 0 % és 5,3 %-os
adómértékkel.

A 2017. június 30-ig lezárult adóévekre bevallott és
megfizetett adó túlfizetésként fog mutatkozni az adózók
adófolyószámláján. Az adóhatóság tájékoztatásában
nyomatékosította, hogy a korábbi adóévekre bevallott és megfizetett reklámadó visszatérítésének
nem feltétele a korábbi bevallások önellenőrzése. A
visszatérítés feltételeiről és lehetőségeiről az adózókat
az adóhatóság értesíteni fogja.
A 2017. június 30-áig lezárult adóévekre bevallott,
de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni az
adóhatóság részére. Szeretnénk kiemelni, hogy a
módosítás értelmében az adózók ugyan mentesülnek
az adó megfizetése alól a korábbi időszakok
tekintetében, ugyanakkor a bevallási kötelezettségek
alól nem kapnak felmentést.
A tájékoztató anyagban szereplő információkkal
kapcsolatban felmerült esetleges kérdések esetén,
kérem forduljanak hozzánk bizalommal!
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