Reklámadó (hatályos: 2014.08.15-től)
Reklámadó bevallására/fizetésére kötelezettek:
-

Azok a vállalkozások, amelyeknek reklám tevékenységből realizálnak árbevételt.

-

Azok a vállalkozások, amelyek tevékenységükhöz kapcsolódóan reklámnak minősíthető

költséget számolnak el.

Az adó megfizetésére kötelezett: a reklámot közzétevő vállalkozás NYILATKOZAT esetén
VAGY saját előállítású reklám esetén az előállító (közvetlen önköltségen)

Reklám, ami után adózni kell:
Gazdasági reklám: Olyan közlés, tájékoztatás, amely valamely birtokba vehető forgalomképes
ingó dolog (pénz, értékpapír, pénzügyi eszköz), ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy
igénybevételének, vállalkozás nevének népszerűsítésre, áru, árjelző ismertségének növelésére
irányul.

Kereskedelmi közlemény: Olyan médiatartalom, amelynek célja, gazdasági tevékenységet folytató jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés ellenében biztosítanak médiában való megjelenést.

Reklám közzététel: médiában való megjelenés, Magyarországon kiadott vagy terjesztett sajtótermék, szabadtéri reklámhordozón elhelyezett reklámot megjelenítő eszköz; Bármilyen járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon, internetes oldalon való megjelenés, melynek túlnyomó része
magyar nyelven van.

A fizetésre kötelezett egy-egy esetben:
-

Médiában megjelenő hirdetés után a médiavállalkozás

-

Sajtótermékben megjelenő hirdetés után a sajtóterméket kiadó vállalkozás

-

Interneten közzétett reklám esetében a reklám közzétevője, azaz az oldal tulajdonosa

-

Autón megjelenő reklám esetében az autó tulajdonosa

-

Ingatlanon megjelenő hirdetés esetén az ingatlan tulajdonosa

-

Szabadtéri reklámhordozó esetében annak tulajdonosa

-

Szórólap esetében annak terjesztője

A reklámadó alanyának MINDEN ESETBEN NYILATKOZNI KELL arról, hogy a reklám közzétételéből származó bevétele után a reklámadót megfizeti. Nyilatkozat akkor is kell, ha
árbevételének mértéke alapján adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. (Vagyis, reklám
költség elszámolása esetén a számla befogadónak kérnie/kapnia kell nyilatkozatot! Abban az
esetben, ha nem kap/kér, a reklámra fordított összeg a társasági adóban nem elismert
költség, tehát azt adóalap növelő tételként vissza kell hozni, és 10% társasági adót kell
fizetni utána!)

Az adó alapja:
-

a reklám közzétevőjénél –vagyis annál a vállalkozásnál, aminél bevétel származik reklámozási tevékenységből-: a reklámozásból származó árbevétele (+ kapcsolt vállalkozásnak minősülő reklámügynökség reklámhoz kapcsolódó árbevétele, csökkentve a reklám
közzétételi díjával.)

mértéke:

-

adóalap (milliárd forint)

adómérték (%)

0<0,5

0

0,5<5

1

5<10

10

10<15

20

15<20

30

20<

40

A reklámot közzétevő részére kifizetett, vagyis a reklámra fordított bruttó költségből, a 2,5 millió forintot meghaladó rész 20%-a az adó.

