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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: A máltai parlament 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 máltai 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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MELLÉKLET

A közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat (COM(2016)0683)

A Máltai Képviselőház indokolással ellátott véleménye

A szubszidiaritással kapcsolatos kérdések

Miközben emlékeztet a COM(2011)0121 dokumentumról szóló 2011. május 17-i indokolással 
ellátott véleményére, a Máltai Képviselőház ismételten hangsúlyozza, hogy a közös összevont 
társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2016)0683) 
hatálya kívül esik az Unió kizárólagos hatáskörén, és fenntartja, hogy az abban 
megfogalmazott célkitűzések hatékonyan elérhetők nemzeti eszközökkel is.

A Máltai Képviselőház megállapítja, hogy a szubszidiaritás és arányosság elve akkor válik 
relevánssá, amikor az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek az Európai 
Unióról szóló szerződésben és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szabályozott 
valamely területen. Bár a Bizottság célja e kezdeményezéssel az, hogy egységes adóügyi 
jogszabályok révén a belső piac egészében megkönnyítse a vállalkozást, a Máltai 
Képviselőház úgy véli, hogy a javasolt KÖTA elkerülhetetlenül hatással lesz a belföldi 
adóbevételekre és adórendszerekre.

A javaslat jogalapja (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikke) értelmében a 
Tanács „az Európai Parlamenttel, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag irányelveket 
fogad el a tagállamok olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítésére, amelyek közvetlenül érintik a belső piac megteremtését vagy működését”. Bár a 
Bizottság a belső piac működésében meglévő torzulások felszámolására törekszik, a Máltai 
Képviselőház úgy véli, hogy a „jogszabályok közelítésének” célja a KÖTA-rendszer 
konszolidáció és arányos felosztás révén történő elérése, ami kihat a tagállamok alapvető 
feladatát képező nemzeti adóügyi és költségvetési szuverenitásra. 

A Máltai Képviselőház továbbá fenntartja, hogy a javasolt KÖTA-rendszer sérti a 
szubszidiaritás elvét, a következő okok miatt:

 Mivel a KÖTA az évi 750 millió eurót meg nem haladó globális bevétellel 
rendelkező vállalkozások esetében opcionális, a kisebb vállalkozások nemcsak 28 
jelenlegi különböző szabálykönyvvel szembesülnek, hanem a KÖTA-val is, és így 
nehéz helyzetben találhatják magukat a rájuk alkalmazandó legjobb rendszer 
kiválasztásakor. Noha a javaslat nem érinti a tagállamok által alkalmazott 
adókulcsokat, fennáll annak a lehetősége, hogy a tagállamokat kötelezik adókulcsaik 
megváltoztatására.

 Bár úgy tűnik, hogy minden adófizető egy adóhatósággal áll majd kapcsolatban, a 
KÖTA-rendszer értelmében az egyes vállalkozásoknak a fő adófizetővel kell 
kapcsolatban állniuk mind a konszolidáció megtörténtekor, mind a fő illetékes 
hatóság ellenőrzései során. Ez annak tudható be, hogy az egyes vállalkozások a 
KÖTA értelmében kötelesek minden nyilvántartást és igazoló dokumentumot 
megtartani. 
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– A fentieken túlmenően a javasolt KÖTA nem szünteti meg a transzferárazási 
rendszert, mivel az továbbra is érvényesül a nem KÖTA-rendszerbe tartozó 
vállalkozások esetében vagy a különböző KÖTA-csoportokhoz tartozó vállalkozások 
között.

 Az adókikerülés indokolatlan és nem szándékos lehetőségeinek korlátozására 
irányuló mechanizmusokat már szabályozza a magatartási kódexszel foglalkozó 
csoport (társasági adózás), a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési 
gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló irányelv (adókikerülés elleni I. 
irányelv) és a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési 
módszerekről szóló irányelvre (adókikerülés elleni II. irányelv) irányuló javaslat, 
ezért további uniós szintű fellépés nem szükséges e cél eléréséhez.

– Végül, az arányos felosztás egyrészt torzulást okoz az olyan tagállamok komparatív 
és versenyelőnye tekintetében, amelyek gazdasága elsősorban munkaerő-igényes 
gazdasági ágazatoktól függ, másrészt bünteti azon gazdaságokat, ahol a 
termelékenység szintje viszonylag magas, és/vagy amelyek olyan gazdasági 
tevékenységek irányába mozdulnak el, amelyek nagyobb hozzáadott értékkel 
rendelkeznek és/vagy ahol a piac korlátozott méretű. A tagállamok egyénileg vagy 
közösen számos konszolidációs elemet hajthatnak végre olyan mechanizmusok 
használata révén, amelyek nem ilyen módon és nem ilyen széles körben 
befolyásolják a tagállamok hatásköreit, és amelyek a határokon átnyúló 
tevékenységek ösztönzéséhez nagyon jó perspektívát kínálnak.

A Máltai Képviselőház ezért úgy véli, hogy kevésbé beavatkozó jellegű eszközökkel is – 
rövid és hosszú távon egyaránt – el lehet érni a KÖTA-mechanizmus által meghatározott 
célokat a szubszidiaritás és az arányosság elvébe való beavatkozás nélkül.

A Máltai Képviselőház álláspontja

A Máltai Képviselőház nem támogatja ezt a dossziét. Mint a 2011-es javaslat kapcsán is, a 
Máltai Képviselőház nem támogatja a bevételarányos felosztást (így a konszolidációt), amely 
azokat a gazdaságokat jutalmazza, amelyek még mindig a régi, munkaerő-igényes gazdasági 
ágazatoktól függenek, és bünteti azon gazdaságokat, ahol a termelékenység viszonylag magas, 
és/vagy amelyek olyan gazdasági tevékenységek irányába mozdulnak el, amelyek nagyobb 
hozzáadott értékkel rendelkeznek és/vagy ahol a piac korlátozott méretű. 

Ennek eredményeképp a javasolt KÖTA újraosztja a javakat a tagállamok között oly módon, 
hogy technikailag kifejezve, egy aránylag szegény fejlődő uniós gazdaságokból a javakat 
áthelyezi egy sokkal fejlettebb és gazdagabb uniós gazdaságokba. Javítani fogja továbbá 
néhány ország költségvetési helyzetét és fenntarthatóságát, míg másokét csökkenti, nem 
utolsósorban adóalapjuk erodálódása révén. 

A közös (összevont) társaságiadó-alap egészének végrehajtása sem zárja ki az adóverseny 
jövőbeli erősödésének lehetőségét, mivel annak valószínűsége, hogy a tagállamok az adókulcs 
csökkentéshez fognak folyamodni a külföldi beruházások vonzásának adóösztönzőjeként, 
továbbra is fenn fog állni. Ezenkívül nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy az 
adóhatóságoknak teljes mértékben együtt kellene működniük és össze kellene hangolniuk 
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tevékenységeiket annak érdekében, hogy az adóügyi ellenőrzést úgy tudják megvalósítani, 
ahogy azt a közös (összevont) társaságiadóalap-csomag előirányozta, ami így további 
adminisztratív terhet ró az adóhatóságokra.

Lehetséges következmények

Az arányos felosztási képlet a bevételek csökkenését eredményezi majd, mivel a rendeltetési 
hely szerinti árbevétel elemei, a foglalkoztatás és a bérek, valamint a joghatóságokon belüli 
eszközök mind az olyan kis joghatóságok ellen szólnak, mint Málta.

Anglu Farrugia, képviselő
elnök

2016. december 26.


