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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény
módosításáról szóló  T/14684.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Rtv. 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó mértéke a 4. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén 2017. január 1. és 2017.  [május
31]június 30. között 0%, 2017. [június]július 1-jétől 9%.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Rtv. 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó mértéke a 4. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén 2017. január 1. és 2017. május 31.
között 0%, 2017. június 1-jétől [9%]7,5%.”

Módosítópont sorszáma: 3.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Rtv. 8. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Rtv. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. Az Európai Bizottság C(2016) 6929 final számú határozatának végrehajtását szolgáló
rendelkezések

8. §

(1) A 2017. [május 31-ig]június 30-ig lezárult adóévekre a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalanyként
bevallott  és  megfizetett  adó  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti  túlfizetésnek  minősül,
amelynek  visszatérítésére  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  adó-visszatérítésre  vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.

[(2)  A 2017.  május  31-ig  lezárult  adóévekre  bevallott,  de  meg nem fizetett  adót  nem kell
megfizetni.]

(3) Az e § szerint adó-visszatérítésre jogosult, 3. § (1) bekezdés szerinti adóalanyokat az állami
adóhatóság értesíti a reklámadó visszatérítésének lehetőségéről és feltételeiről.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

Az Rtv. 7. Záró rendelkezések alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„  8/A. §

(1) A 2017. június 30-ig lezárult adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni.

(2) A 2017-ben kezdődő és a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2017.
évi  ….  törvény  (a  továbbiakban:  Mód.  törvény)  hatályba  lépését  magában  foglaló  adóévben
esedékes adóelőleg 7. § (3) bekezdés szerinti összegét a 2016. évben kezdődő utolsó adóév, 12
hónapra  arányosított,  a  Mód.  törvénnyel  megállapított  4.  §  (1)  bekezdés  szerint  számított
adóalapjának alapulvételével kell megállapítani, bevallani és megfizetni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Rtv. 9. §
Módosítás jellege: módosítás
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„[(1)] A 2017. [június]július 1-jét magában foglaló adóév esetén az adóalany az adóév adóalapjának
azon  hányadára  (részére)  alkalmazza  a  [reklámadóról  szóló  2014.  évi  XXII.  törvény
módosításáról  szóló  2017.  évi  ….  ]Mód.  törvénnyel  [(a  továbbiakban:  Mód.  törvény)  ]
megállapított 5. § (1) bekezdése szerinti 0%-os adómértéket, amekkora

a) hányadot az adóév 2017.  [május 31-ig]június 30-ig tartó naptári napjai az adóév egészének
naptári napjaiban képviselnek, vagy az [adózó]adóalany döntésétől függően
b) adóalap az adóév – a 2017. [május 31]június 30. napjára készített könyvviteli zárlat alapján –
2017. [május 31-ig]június 30-ig tartó időszakában keletkezett[.],

azzal, hogy a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerinti, 2017. július 1-jétől hatályos
adómértéket az adóév 2017. június 30-át követő időszakára kell alkalmazni.

[(2)  A 2017.  június  1-jét  magában  foglaló  adóévben  esedékes  adóelőleg  7.  §  (3)  bekezdés
szerinti  összegét  a  2016.  évben  kezdődő  adóévi,  100  millió  forintot  meghaladó,  Mód.
törvénnyel megállapított 4. § (1) bekezdés szerinti adóalap alapulvételével kell megállapítani,
bevallani és megfizetni.]”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Ez a törvény [2017. május 25-én ]– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését
követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. §, a 4. és 5. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

Indokolás

1. A törvényjavaslat  elfogadásának  és  a  törvény  kihirdetésének  tervezett  napjára  tekintettel,  a
módosító javaslat módosítja az új, 9%-os adómérték alkalmazásának kezdő napját, figyelemmel a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény azon rendelkezésére is, mely
szerint legalább 30 napnak kell eltelnie az adójogszabály kihirdetése és hatálybalépése között. 

2. Lásd a T/14684/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását.

3-4.,  6. 
3.  ponthoz:  A módosító  javaslat  –  figyelemmel  a  törvényjavaslat  elfogadásának  és  a  törvény
kihirdetésének tervezett napjára – módosítja azon adóévek véghatárnapját,  melyekre bevallott és
megfizetett  reklámadó  (túlfizetésnek  minősülvén)  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  adó-
visszatérítésre  vonatkozó  szabályai  szerint  visszatéríthető.  Emellett  az  indítvány  elhagyja  a
beiktatandó § (2) bekezdését és azt egy önálló §-ban szabályozza összefüggésben a 4.  és az 6.
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ponttal.
4.  ponthoz:  A módosító  javaslat  –  a  3.  és  az  6.  ponttal  összefüggésben  –  biztosítja,  hogy az
adóalanyoknak  már  a  2016-os  adóévről  szóló,  2017.  június  30-ig  benyújtandó  bevallásukban
kiszámított adófizetési kötelezettséget se kelljen teljesíteniük. Ezt olyan jogtechnikai megoldással
kívánja  garantálni,  mely  alapján  külön §  rendelkezik  arról,  hogy a  2017.  június  30-ig  lezárult
adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetnie az adóalanyoknak, mely § a
törvény  kihirdetését  követő  napon  (2017.  május  31-ig)  hatályba  is  lép.
Szükséges továbbá 2017. május 31-ig hatályba léptetni a 2017-ben fizetendő adóelőlegre vonatkozó
átmeneti rendelkezést is annak érdekében, hogy ne képezzen adóelőleg-alapot a saját célú reklám
adókötelezettségének megszűnésével a saját célú reklám közvetlen költsége. Emellett a módosító
javaslat  a  benyújtott  törvényjavaslathoz  képest  pontosítja  (egyértelműbbé  teszi)  a  2017.  évben
fizetendő  adóelőlegre  vonatkozó  átmeneti  szabályt.
6.  ponthoz:  Lásd  a  4.  ponthoz  írt  indokolást.
A törvény és  az  indítvánnyal  újonnan  beépíteni  javasolt,  új  3.  §,  továbbá  a  saját  célú  reklám
adókötelezettségét megszüntető – a törvényjavaslat szerinti 5. és 6. §-ok – a törvény kihirdetését
követő napon lépnek hatályba, míg a többi rendelkezés 2017. július 1-jén lép hatályba.

5. A módosító javaslat a 2017-es adóévre fizetendő adó szabályait rögzítő átmeneti rendelkezést
módosítja  annak  érdekében,  hogy az  összhangban  legyen  a  törvényjavaslat  elfogadásának  és  a
törvény kihirdetésének tervezett napjával. Emellett a módosító javaslat jogtechnikai pontosítást is
tartalmaz,  mely egyrészt  a  reklámadó-törvény hatályos  terminológiájának megfelelő  „adóalany”
szövegre cseréli a törvényjavaslat „adózó” szövegrészét. A 2017-es adóévben fizetendő adóelőlegre
vonatkozó speciális, átmeneti rendelkezést elhagyja a 3. pontban foglaltakra is figyelemmel. 

4


