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Összegző jelentés

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/14684.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  május  11-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. május 11-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló
T/14684. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/14684/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Rtv.: a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/14684/3/1.
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%.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/14684/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Rtv. 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §
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(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%.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/14684/3/3.
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.”

T/14684/3/3-4., 6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/14684/3/4.
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.”

T/14684/3/3-4., 6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/14684/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Rtv. 9. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Rtv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

[(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
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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.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/14684/3/6.
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.

T/14684/3/3-4., 6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott
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