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Elindult a hivatalos vizsgálati eljárás a magyar reklámadóval 
kapcsolatban – a bizottsági döntés megszületéséig már 
biztosan nem alkalmazható a progresszív adókulcs

Az Európai Bizottság számára a magyar reklámadót érintően végzett előzetes értékelés nem adott 
megnyugtató válaszokat a közös piaccal való összeegyeztethetőség kérdéséről, ezért a vizsgálat 
hivatalos, harmadik felek bevonására is lehetőséget adó eljárás keretében folytatódik tovább. Brüsszel 
egyúttal arról is döntött, hogy az ítélet megszületéséig a progresszív adókulcsok használatát fel kell 
függeszteni. 
A hivatalos sajtóközlemény alapján a Bizottság reklámadóval 
kapcsolatos elsődleges félelme, hogy annak erőteljes 
progresszivitása (0-50 százalék) szelektív előnyt, azaz az 
uniós szabályok által tiltott állami támogatást  biztosíthat a 
kisebb médiapiaci szereplőknek. Brüsszel ebbéli aggodalma 
részben abból fakad, hogy az adókulcsok ennél az adónemnél a 
forgalomra vetítődnek.

A bizottsági vizsgálat emellett kiemelt figyelmet kíván fordítani 
a reklámadó azon különös szabályaira – veszteségelhatárolás 
és annak feltételei –, amelyek forgalmi típusú adóknál tipikusan 
nem szoktak előfordulni. 

A Bizottságban felmerült kételyek és az eljárás megindulása 
önmagában természetesen még nem vetíti előre a vizsgálatot 
lezáró határozat tartalmát. Az azonban már most látszik, 
hogy a speciális versenyjogi szabályok miatt egy esetleges 
elmarasztaló döntés – a más típusú kötelezettségszegési 
eljárásoknál  megszokottaktól eltérően – ezúttal 
visszamenőleges hatályú következményekkel járhat.

Ha mindezek mellett azt is figyelembe vesszük, hogy hasonló 
eljárásokban a Bizottság a legritkább esetben rendeli el a 
vizsgált támogatás döntést megelőző felfüggesztését, a 
progresszív adókulcsok alkalmazásának azonnali betiltása a 
jelenleg hatályos adókulcsok visszamenőleges eltörlésére 
engedhet következtetni.

Magyarország jelenleg nem nyilvános bilaterális egyeztetést 
folytat a Bizottsággal, így ennek eredményét nehéz megjósolni.  
Az azonban meglehetősen jól prognosztizálható, hogy nem 
fog olyan döntés születni, amelynek értelmében az eddig 
alacsonyabb kulccsal adózók számára visszamenőlegesen 
keletkezik többletadóteher, még akkor sem, ha Brüsszel az 
eddig alkalmazott progresszív adókulcsok helyett a jövőre 
vonatkozóan egykulcsos adót tart elfogadhatónak.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a felfüggesztő 
rendelkezésben foglaltak nem teljesülnek, úgy a Bizottság az 
Európai Unió Bírósága elé idézheti Magyarországot, ami szintén 
visszamenőleges hatállyal dönthet a reklámadó sorsáról.  

A versenyjogi aspektusok vizsgálatával párhuzamosan a 
Bizottság a letelepedés szabadsága érvényesülésének 
tükrében is elemzést folytat a reklámadó uniós jognak való 
megfeleltethetőségéről.

Más adónemek (például élelmiszerlánc-felügyeleti díj, már 
kivezetett ágazati különadók) szempontjából is érdemes 
lehet figyelemmel kísérni, hogy vajon a reklámadó a tiltott 
állami támogatások rostáján végül valóban a bevételalapú 
progresszivitás miatt akad-e fenn Brüsszelben.
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