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A Bizottság még 2015. márciusában indított vizsgálatot az akkor hatályos 
reklámadó szabályokkal összefüggésben, vizsgálva, hogy annak szabályai, 
különösen az erősen progresszív adókulcsok és az elhatárolt veszteség 
felhasználásának lehetősége bizonyos feltételek fennállása esetén 
összeegyeztethető-e az uniós állami támogatási szabályokkal. A Bizottság 
egyben kérte az adó alkalmazásának felfüggesztését is. 

A Bizottság vizsgálata eredményeként megállapította, 
hogy a szabályozás összeegyeztethetetlen az uniós 
állami támogatási szabályokkal, tekintettel arra, hogy az 
szelektív előnyt biztosít egyes alacsonyabb árbevételű 
reklámadó alanyok, továbbá a 2013-ban nulla vagy 
kisebb társasági adóalapot realizáló adóalanyok részére.

Röviddel a vizsgálat megindítását követően, 2015. 
júliusában módosultak a reklámadó szabályai, mely 
szerint változtak az alkalmazandó adókulcsok és az 
adómentes értékhatár összege. Mindazonáltal, a 
múltra vonatkozóan ezen módosított rendelkezések 
visszamenőleges alkalmazása nem kötelező érvényű, 
kizárólag az adózók választásán alapul. Továbbá, a 
módosított rendelkezések nem érintették az elhatárolt 
veszteség felhasználásának szabályait.  

A Bizottság múlt heti döntésében megállapította, hogy 
bár a módosított reklámadó szabályok a helyes irányba 
tett lépéseket jelentenek a diszkrimináció kiküszöbölése 
érdekében, azok továbbra is eltérő bánásmódot 
eredményeznek egyes adóalanyok vonatkozásában, 
tekintettel arra, hogy a Bizottság érvelése szerint 
a hivatkozott választási lehetőséggel a múltbéli 
megkülönböztetés nem szűnt meg, az alkalmazandó 
adókulcsok továbbra is progresszívak, valamint az 
elhatárolt veszteség szelektív alkalmazhatósága is 
változatlanul fennáll.

Fentiekre tekintettel a Bizottság határozatban kötelezi 
Magyarországot, hogy szüntesse meg a vállalatok 
közötti indokolatlan megkülönböztetést, egyúttal 
határozza meg a szelektív adóelőnnyel érintett 
vállalkozások által visszafizetendő adó pontos összegét. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóközleménye 
alapján nem ért egyet a fenti döntéssel és vitatja az 
abban foglaltakat.

Hírlevelünkben folyamatos tájékoztatást nyújtunk a 
fejleményekről!
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