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NEMZETI PARLAMENT 
INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT 

VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A dán parlament indokolással ellátott véleménye a közös összevont társaságiadó-

alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A dán parlament a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 

irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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Frans Timmermans 

az Európai Bizottság első alelnöke 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brüsszel 

 

A dán parlament véleménye a közös társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló 

bizottsági javaslatról  

– COM (2016)0685 (közös társaságiadó-alap, KTA) és COM (2016)0683 (közös összevont 

társaságiadó-alap, KÖTA) 

 

Tisztelt Timmermans Úr! 

 

2016. október 25-én a Bizottság javaslatot nyújtott be a közös társaságiadó-alapról (KTA) 

szóló irányelvre (COM (2016)0685) és a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA)szóló 

irányelvre (COM (2016)0683). A javaslatok célja az, hogy a társasági adóra vonatkozóan 

közös szabályokat állapítsanak meg és lehetővé tegyék a vállalatok számára, hogy 

tevékenységeikről csak egy uniós tagállamban nyújtsanak be egy összevont adóbevallást az 

adóhatóságoknak. 

 

Az Európai Ügyek Bizottsága 2016. november 4-i levelében felkérte az Adóügyi Bizottságot, 

hogy véleményezze a két javaslatot.  Az Adóügyi Bizottság 2016. november 8-i ülésén úgy 

határozott, hogy véleményt nyilvánít az Európai Ügyek Bizottságának.  Az Adóügyi 

Bizottság egy kérdést tett fel az adóügyi miniszternek a javaslatok Dániára nézve fellépő 

gazdasági következményeiről (lásd SAU alm. del – 116. sz. kérdés), amelyre az adóügyi 

miniszter 2016. december 7-én válaszolt. 

 

Ebben a helyzetben és annak fényében, hogy az irányelvjavaslatokkal kapcsolatos 

megbeszélések még csak kezdeti szakaszukban tartanak, az Adóügyi Bizottság 2016. 

december 15-én az alábbi indokolt véleményre vonatkozó ajánlást fogadta el, amelyet az 
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Európai Ügyek Bizottsága 2016. december 16-án fogadott el. 

 

Indokolt vélemény 

 

A bizottság többsége (Dán Néppárt, Liberális Párt, Vörös-Zöld Szövetség, Konzervatív Párt) 

azon a véleményen van, hogy az ilyen jellegű javaslatok ellentétesek a szubszidiaritás elvével.  

A tekintetben, hogy az irányelvjavaslatok megfelelnek-e az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének, a többség szkeptikusan viszonyul a 

Bizottság azon érveléséhez, hogy ezek az intézkedések hatékonyabban megvalósíthatók uniós 

szinten, mint nemzeti szinten.  A többség szerint ezt a jogszabályt ugyanolyan hatékonyan be 

lehet vezetni nemzeti jogszabállyal, és Dániának ragaszkodnia kell ahhoz az elvhez, hogy az 

adópolitika nem tartozik uniós hatáskörbe. 

 

Emellett az irányelvjavaslatok Dániára nézve fellépő pénzügyi következményei igen 

bizonytalanok.  A többség ezért úgy véli, hogy a Bizottság indokolása, miszerint a javasolt 

irányelvek összhangban állnak a szubszidiaritás és az arányosság elvével, nem felel meg az 

Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott azon követelménynek, hogy az 

indokolásnak olyan információkat is tartalmaznia kell, amelyek alapján fel lehet mérni a 

javaslat pénzügyi hatásait. 

 

Kisebbségi vélemény az indokolt véleményhez 

 

A bizottság kisebbik része (Szociáldemokrata Párt és az Alternatívok) úgy vélik, hogy a 

javaslatok összhangban állnak a szubszidiaritás és az arányosság elvével. 

 

Kisebbségi vélemény a javaslatok politikai tartalmáról 

 

A bizottság kisebbik része (Szociáldemokrata Párt és az Alternatívok) elméletileg pozitívan 

áll hozzá az olyan intézkedésekhez, amelyek csökkenteni tudják az adókikerülést és az egyes 

országok adóalapjának felhígulását, illetve tisztességes társasági adózást és egyforma 

versenyfeltételeket biztosítanak a vállalatok számára az EU-ban. Az adók és vámok 

meghatározásának továbbra is nemzeti hatáskörbe kell tartoznia, és az EU-nak óvatosan kell 

eljárnia az annak harmonizálására irányuló törekvésben, hogy a tagállamok hogyan szervezik 

adójogszabályaikat.  Ez különösen azon intézkedésekre vonatkozik, amelyek az adókikerülés 

és adókijátszás elleni hatékony küzdelem tekintetében túllépik a szükséges mértéket. 

 

A kisebbség azonban tudatában van a KÖTA-javaslatban szereplő hozzájárulási kulcs 

tervezetének, amely kedvező lesz a nagy belföldi piaccal rendelkező országok számára, míg a 

kisebb exportgazdaságok, mint Dánia bevételkiesésre számíthat a társasági adózásból 

származó bevétel szempontjából.  A többség ezért alapvető fontosságot tulajdonít annak, hogy 

a tárgyalásokon egyrészt méltányosabb hozzájárulási kulcsot lehessen elérni, másrészt az 

uniós tagállamokban ténylegesen alkalmazott társasági adózás szintjénél alacsonyabb szintet. 

 

A bizottság egy másik kisebbsége (Dán Néppárt és Vörös-Zöld Szövetség) úgy véli, hogy 

ebben a pillanatban nehéz végső álláspontot kialakítani a KÖTA-irányelvjavaslattal 

kapcsolatosan, mert – többek között – a javaslat hatálya, például a bevételre gyakorolt hatás 

nincs kellőképpen tisztázva. 

 

A Vörös-Zöld Szövetség továbbá kijelenti, hogy fel szeretne lépni az adókijátszás ellen, ám 
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olyan együttműködési modellt szeretne, amely nem ássa alá a nemzeti adóalapot vagy nem 

hoz létre túlzottan merev és rugalmatlan szabályokat.  Ennek érdekében a Vörös-Zöld 

Szövetség fenn akarja tartani a kiinduló pontot, azaz azt, hogy az adópolitika az egyes 

tagállamok hatáskörébe tartozik. 

 

A Vörös-Zöld Szövetség azonban ellenzi a tőkearányos jövedelmezőség levonásának (ún. 

ACE-levonás) javasolt bevezetését és a magánvállalatok kutatásai utáni 100% feletti 

többletlevonást. 

 

A bizottság harmadik kisebbsége (Liberális Párt és Konzervatív Párt) általánosságban véve 

támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a nagyvállalatok adófizetései tekintetében a 

lehető legnagyobb átláthatóság megteremtésére törekszenek, tisztességes és egyenlő versenyt 

biztosítanak a vállalatok között, és megakadályozzák az adókikerülést, az adókijátszást és az 

agresszív adótervezést.  Ennek fényében a Liberális Párt és a Néppárt pozitívan viszonyul a 

két irányelv általános céljához. 

 

Mindazonáltal mindkét párt szkeptikus a közös összevont társaságiadó-alapot illetően.  

Számos jel mutat arra, hogy Dániában, ahol az adóalap rendkívül széles, az adóalap jelentősen 

meggyengülne, ugyanis az irányelv a jelenlegi dániainál sokkal szűkebb adóalapot irányoz 

elő. 

 

Egy közös összevont társaságiadó-alapról kiderülhet, hogy messzire ható gazdasági 

következményekkel járna a Dániához hasonló kis, exportorientált országok számára, ami a 

vállalkozások elmenekülésének és a munkahelyek megszűnésének kockázatával járna.  Ez 

különösen igaz az olyan vállalatok esetében, amelyek a gyártási, kutatási és fejlesztési 

területen működnek, mert az irányelvek bevezetését követően magas költségekkel járó 

tevékenységeiket egyre nagyobb mértékben olyan országokba fogják áthelyezni, ahol 

bevételeik keletkeznek. 

 

A Dán Vállalkozások Konföderációja korábban úgy becsülte, hogy a dán államkincstár több 

mint 10 milliárd dán koronát fog veszíteni, ha a közös összevont társaságiadó-alapot (KÖTA) 

általánosan bevezetik.  A Dán Vállalkozások Konföderációjának legutóbbi becslése szerint a 

dán államkincstár 5–10 milliárd dán koronát veszít, ha a dán társaságiadó-alap 35%-kal 

alacsonyabb lesz, ahogyan azt a Bizottság javasolta. 

 

Végül a Liberális Párt és a Konzervatív Párt azon a véleményen van, hogy egy közös 

társaságiadó-alap bevezetése csak az első lépés lenne abba az irányba, hogy még több 

hatáskört ruházunk az EU-ra egy olyan területen, amely egyébként nemzeti hatáskörbe 

tartozik.  Bár az irányelvjavaslat csak a közös társaságiadó-alap kiszámítására vonatkozik és a 

tagállamok továbbra is fenntartják jogukat egy közös társaságiadó-alap megállapítására, az 

elkerülhetetlenül a verseny egyik paraméterévé válik majd, ami azt jelenti, hogy a vállalatok a 

tagállamok között vándorolnak, illetve a munkahelyeket és a tevékenységeket adózási célból 

egyik helyről a másikra áthelyezik. 

 

Ily módon a Liberális Párt és a Konzervatív Párt pozitívan viszonyul a javasolt irányelvek 

céljához, de egy olyan modellt szeretne, amely nem ássa alá a tagállamok adóalapjait.  

Ugyanakkor a Liberális Párt és a Konzervatív Párt egy olyan modellt szeretne, amely a 

jelenleg javasolt irányelveknél nagyobb mértékben teszi lehetővé a bevételek tagállamok 

közötti egyenletes elosztását, kellő figyelmet fordítva azon országokra, amelyekben nagy 
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számban vannak jelen tudásalapú vállalatok. 

 

 

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

 

Erik Christensen 

Az Európai Uniós Ügyek Bizottságának elnöke 

 

 


