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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A luxemburgi képviselőház indokolással ellátott véleménye a közös összevont 

társaságiadó-alapról (KÖTA) 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 indokolt 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 luxemburgi képviselőház 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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MELLÉKLET 

 

Állásfoglalás 

 

A képviselőház, 

 

tekintettel a képviselőház eljárási szabályzatának 168. cikkére; 

 

emlékeztetve arra, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot megkeresték a közös 

társaságiadó-alapról (KTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslattal (COM (2016)0685) 

és a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló 

javaslattal (COM (2016)0683) kapcsolatban, amelyek szerzője az Európai Bizottság, és 

amelyek esetében a szubszidiaritás ellenőrzéséről van szó; 

 

megállapítva, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság indokolással ellátott véleményt 

fogadott el az említett javaslatok tárgyában; 

 

úgy határozott, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ezen indokolással ellátott 

véleményét, amelynek tartalma a következő, saját véleményének tekinti: 

 

A Luxemburgi Nagyhercegség képviselőháza gondosan megvizsgálta a közös társaságiadó-

alapról (KTA), illetve a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló bizottsági 

javaslatokat. 

 

A képviselőház üdvözli az Európai Bizottságnak a belső piac működését közvetlenül érintő 

adókikerülési gyakorlatok elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseit, ám aggodalmának ad 

hangot a fent említett irányelvek kapcsán, és úgy véli, hogy azok a jelen helyzetben nem 

tartják tiszteletben az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke értelmében sem a 

szubszidiaritás, sem az arányosság elvét. 

 

A képviselőház emlékeztet, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról 

szóló 2. jegyzőkönyv 5. cikke előírja az Európai Bizottság számára, hogy megindokolja 

jogalkotási javaslatait a szubszidiaritás és az arányosság elve tekintetében. Ennek a 

megindokolási követelménynek a tiszteletben tartása megköveteli, hogy egy külön feljegyzés 

részletesen tartalmazza „azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság 

elvével való összhang megítéléséhez szükségesek”. A képviselőház azonban úgy ítéli meg, 

hogy jelen esetben az Európai Bizottság nem tudott megfelelő bizonyítékokat felmutatni e két 

elv tiszteletben tartására, elsősorban az alábbi kérdések tekintetében. 

 

Az irányelvekre irányuló javaslatok által támogatott társaságiadóalap-harmonizálás közvetlen 

hatással van a tagállamok azon előjogára, hogy szabadon határozhassanak adópolitikájuk fő 

aspektusairól. Az adópolitika nemcsak alapvető eleme a tagállamok szuverenitásának, hanem 

a szociál- és gazdaságpolitikai döntéseiket is kifejezi, figyelembe véve az egyes tagállamok 

sajátosságait. Jelen esetben a javaslatok megvalósítása oda vezetne, hogy ezeket a saját 

tagállami politikai, társadalmi és gazdasági megfontolásokat nem lehetne többé kellőképpen 

figyelembe venni nemzeti szinten, mivel azokról a jövőben egyhangúlag kellene dönteni a 

Tanácsban. 
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Az egyes tagállamokra, köztük Luxemburgra gyakorolt negatív költségvetési hatásai miatt, az 

Európai Bizottság javaslatai valószínűleg ténylegesen csökkenteni fogják a tagállamoknak az 

adókulcs meghatározására vonatkozó mérlegelési jogkörét, ugyanis az adóbevételek 

csökkenését, ami egyes tagállamokban a KÖTA alkalmazásának következménye, más 

költségvetési ösztönzők – többek között elsősorban az adómérték – aktiválásával kell 

kompenzálni. Ezzel összefüggésben a képviselőház aggodalommal állapítja meg, hogy a 

javaslatok azzal a kockázattal járnak, hogy aránytalan hatással lesznek az Unió kisebb, nyílt 

gazdaságai számára. Amennyiben a társaságiadó-alap megvalósítását követően a tagállamok 

közötti egyetlen különbözőségi faktor a társasági adó mértéke lenne, a képviselőház már most 

attól tart, hogy ez nagy mértékű negatív versenyhez fog vezetni. 

 

A képviselőházat nyugtalanítja, hogy az Európai Bizottság nem szolgált meggyőző érvekkel, 

amelyek alapján meg lehetne érteni annak okait, hogy az adóalap harmonizációja miért vált 

szükségessé az adókikerülés elleni küzdelemben, miközben a Tanács 2016 júliusában 

elfogadott egy irányelvet1, amelynek célja az adókikerülési gyakorlatok elleni küzdelem, és e 

tekintetben minimális fokú koordinációt határoz meg az Unión belül. Mivel az (EU) 

2016/1164 irányelv végrehajtása még nem kezdődött el, az Európai Bizottság nem állapított 

meg egyértelmű előnyöket, amelyek a közös összevont társaságiadó-alap létrehozásából 

származnának, és amelyek igazolnák az uniós szintű fellépést. 

 

A képviselőháznak afelől is kétségei vannak, hogy a szóban forgó javaslatok lehetővé teszik-e 

az adminisztratív terhek csökkentését. Egy, a nemzeti adórendszerrel párhuzamosan működő 

adórendszer kialakítása azt eredményezheti, hogy a megfelelés biztosításához szükséges 

költségek a vállalkozások számára esetleg csökkennek ugyan, ám ezt ellensúlyozza, hogy az 

adminisztratív költségek végül megemelkednek a nemzeti adóhatóságok számára, nekik 

ugyanis a jövőben két különböző adórendszert kell majd párhuzamosan üzemeltetniük. A 

képviselőház attól tart, hogy ez a megoldás további bonyodalom forrása lesz valamennyi fél 

számára, valamint további problémákat okozhat a törvény előtti egyenlőség elve és az adózás 

szempontjából. 

 

A Bizottság javaslatai még azt is tartalmazzák, hogy a transzferárképzési szabályokat a 

jövőben nem alkalmazzák a KÖTA alkalmazási körébe tartozó vállalatcsoportok körében. A 

képviselőház attól tart, hogy egy ilyen megoldás hozzájárul a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet (OECD) keretében megállapított és az Európai Unió által elfogadott 

megoldások közötti divergencia kialakításához. Valójában, ha a Bizottság javaslatait 

megvalósítanák, azok súlyosan fenyegetnék az OECD keretében megállapított szabályokat, és 

ezért potenciálisan ellentétben állnának a Luxemburgban, Európában és máshol hatályos 

nemzetközi egyezményekkel. Egy ilyen megoldás kétségbe vonná az uniós tagállamoknak az 

OECD keretében elfogadott megoldások hatékonyságát illető elköteleződését, különösen a 

transzferárképzési szabályok területén. 

 

Az állásfoglalást a képviselőház a 2016. december 22-i nyilvános ülésén fogadta el. 

 

Claude Frieseisen, főtitkár 

Mars Di Bartolomeo, elnök 

                                                 
1 A Tanács 2016. július 12-i (EU) 2016/1164 irányelve a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési 
gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról 


