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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 holland alsóház 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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B-1049 Brüsszel 
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Tárgy: Indokolt vélemény (szubszidiaritás) a közös társaságiadó-alapról (COM(2016)0685) és 

a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) (COM(2016)0683) szóló uniós javaslatról 

 

 

Tisztelt Juncker Úr! 

 

A holland parlament alsóháza a szubszidiaritás szempontjából megvizsgálta a közös 

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

(COM(2016)0683)1 szóló uniós javaslatokat 

 

E levelemmel tájékoztatom Önt arról, hogy a holland parlament alsóházának véleménye 

szerint a fenti javaslatok sértik a szubszidiaritás elvét. Az alsóház egyetért azzal, hogy az 

adókikerülés kezelése fontos, de véleménye szerint a K(Ö)TA-javaslatok nem egyeztethetők 

össze a szubszidiaritás elvével. Az alsóház nincs meggyőződve arról, hogy a K(Ö)TA-

javaslatok útján végrehajtott uniós fellépés egyértelmű előnyökkel jár a tagállamok által 

nemzeti szinten hozott intézkedésekhez képest. 

 

Az alsóház több okból sem látja a megfontolásra előterjesztett K(Ö)TA-kezdeményezések 

bevezetésének egyértelmű előnyeit. A javaslatok szubszidiaritás szempontjából való 

kedvezőtlen megítélését alátámasztó legfontosabb érvek a következők: a javaslatok 

kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a holland gazdaságra; a javaslatok nem akadályozzák meg 

a negatív versenyt; az intézkedések valószínűleg csak kevéssé vagy egyáltalán nem 

akadályozzák meg az adókikerülést, és e javaslatok értelmében az eltérő adórendszerek 

továbbra is fennmaradnak. 

 

A mellékletben megtalálhatók a parlamenti pártok hozzászólásai, amelyek egyebek mellett a 

szubszidiaritás tekintetében is részletesen ismertetik az egyes pártok álláspontját. Nagyra 

értékelném, ha válaszában figyelembe venné ezeket a hozzászólásokat. 

 

E levet másolatban továbbítottuk az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a holland 

kormánynak is. 

 

Tisztelettel: 

Khadija Arib 

A holland parlament alsóházának elnöke 

                                                 
1 A továbbiakban: K(Ö)TA-javaslatok 
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Melléklet: A parlamenti pártok hozzászólásai 

 

A képviselőházban 150 képviselő foglal helyet. A mandátumok a következőképpen oszlanak 

meg: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (40) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (35) 

 Socialistische Partij – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (13) 

 Partij voor de vrijheid – PVV (12) 

 Democraten 66 – D66 (12) 

 ChristenUnie – CU (5) 

 Groenlinks – GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (3) 

 Partij voor de dieren – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groep Kuzu/Öztürk – GrKÖ (2) 

 Groep Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

A javaslatok szubszidiaritás elve szempontjából történő értékeléséhez nyolc parlamenti párt 

szólt hozzá. 

 

A szubszidiaritással kapcsolatos álláspontok 

 

A VVD képviselőinek véleménye szerint a közös társaságiadó-alapról szóló javaslat sérti a 

szubszidiaritás elvét. A képviselőcsoport tagjai szerint továbbra is Hollandiának kell 

ellenőrzést gyakorolnia saját társasági adói felett. A közös társaságiadó-alapról szóló 

javaslatok emellett nem járulnak hozzá a belső piac erősítésének, az üzleti környezet 

javításának, illetve az adókikerülés felszámolásának célkitűzéséhez. A Hollandia EU-

elnöksége idején elfogadott adókikerülés elleni irányelv eredményeként már kiterjedt 

adókikerülés elleni intézkedéscsomag jött létre. Emellett a közös társaságiadó-alapról szóló 

javaslat semmivel sem járul hozzá e célkitűzés eléréséhez. A VVD képviselői a közös 

társaságiadó-alapról szóló javaslatot a közös összevont társaságiadó-alap (KÖTA) irányába 

tett lépésnek tekintik, és nem kívánnak belelépni ebbe a csapdába. A VVD képviselői nem 

kívánnak semmilyen társasági adózással kapcsolatos jogkört sem az Unióra ruházni. A közös 

társaságiadó-alap csak az adókulcsok terén tesz lehetővé versenyt, és pontosan ez az, ami 

negatív versenyhez vezetne. A közös társaságiadó-alapról szóló javaslat a mai formájában 

megszüntetné a holland részesedési adómentességi rendszert, amelyet csak nagy nehézségek 

árán sikerült nemrégiben megvédeni az adókikerülésről szóló irányelvjavaslatokban. A VVD 

képviselőinek véleménye szerint amint a közös társaságiadó-alap útjára lépünk, nem lesz 

visszaút, és a jelenlegihez hasonló problémákkal fogunk szembenézni, egy rugalmatlan 

héarendszerrel, amelyben a (nemzeti szinten) kívánatos változtatások elérése szinte lehetetlen 

vagy rendkívül hosszú ideig tart. A Bizottság azt állítja, hogy a belső piac megerősítéseként a 

közös adóalap kizárólag uniós szinten hozható létre. A VVD képviselői szerint a javaslat nem 
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bizonyítja, hogy az európai szintű megoldás milyen hozzáadott értéket biztosít a kérdésben 

érintett valamennyi szereplő számára. 

 

A VVD képviselőinek véleménye szerint a KÖTA-javaslat sérti a szubszidiaritás elvét. A 

képviselőcsoport tagjai szerint továbbra is Hollandiának kell ellenőrzést gyakorolnia saját 

társasági adói felett. Az adózás a tagállamok hatáskörébe tartozik. VVD képviselő nem tartják 

kívánatosnak a nemzeti szinttől az európai szintre történő elmozdulást a közvetlen adózás 

területén. Az Európai Bizottság 2011-ben már bemutatta, hogy a KÖTA bevezetése negatív 

gazdasági hatással járna az Európai Unió és a tagállamok számára. A képviselőcsoport 

számára nem világos, hogy hogy a jelenlegi javaslat esetében miért ne következne be 

ugyanilyen jóléti veszteség. Az Európai Bizottság dokumentumai azt sem igazolják, hogy a 

javaslat hozzáadott értéket biztosítana valamennyi érintett szereplő számára. A javaslat 

Hollandia számára veszteségeket jelentene a gazdasági növekedés, a munkahelyek és az 

adóbevételek tekintetében. Elképzelhető, hogy a javaslat kedvező a feldolgozóiparral 

rendelkező nagy országok számára, de bizonyosan kedvezőtlenül hat a Hollandiához hasonló 

kis méretű és nyílt gazdaságokra. A KÖTA kötelező lenne a 750 millió eurónál nagyobb 

forgalmú vállalatok számára; ez bonyolulttá és nehézzé, ennélfogva költségessé tenné a 

javaslat végrehajtását, mivel két külön adórendszer jönne létre. A VVD képviselői szerint a 

nyereségek európai szintű összevonását és újraelosztását semmilyen előny vagy 

szükségszerűség nem indokolja. Már léteznek az OECD szintjén olyan kölcsönös 

transzferárazásra vonatkozó megállapodások (a javaslatban foglalttól eltérő elosztási 

kulccsal), amelyek a nyereség nemzetközi elosztásának alapjául szolgálnak. A javasolt 

elosztási kulcs az immateriális javak és a pénzügyi eszközök révén történő értékteremtést is 

figyelmen kívül hagyja, ezzel ismét hátrányos helyzetbe hozza a korszerűbb gazdaságokat. A 

közvélemény körében is egyre erősebb a további hatáskörök Brüsszelre ruházásával szembeni 

ellenállás. E javaslatokkal az Európai Bizottság igazolja, hogy érzéketlen a közvélemény 

részéről megfogalmazott bírálatokkal szemben, ezzel pedig az euroszkepticizmust erősíti. 

Mérlegelése során a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe a közvélemény ezen növekvő 

elégedetlenségét. 

 

A PvdA képviselőcsoport tagjai szerint a szóban forgó irányelvek megfelelnek a 

szubszidiaritás elvének. Elismerik, hogy a közvetlen adózás elvileg az egyes tagállamok 

hatáskörébe tartozik. Ez azonban nem von le semmit abból, hogy a tagállamoknak erős közös 

érdekeik vannak ezen a területen. Széles körű nemzetközi konszenzus alakult ki az 

adókikerülés nemkívánatos voltával kapcsolatban. Széles körű konszenzus alakult ki arról is, 

hogy az adókikerülés felszámolásának legjobb módja a nemzetközi megközelítés 

alkalmazása. Emellett a harmonizáció a belső piac jobb működéséhez is hozzájárul, és 

elősegíti a tagállamok közötti nemkívánatos verseny megelőzését a társasági adózás területén. 

 

A PvdA képviselői szerint az adókikerülés problémája olyan kérdés, amely jogosan kelt 

jelentős figyelmet. Az OECD által megjelentetett adatok szerint a kormányok évente akár 240 

milliárd USD bevételtől eshetnek el az adókikerülés miatt. Ezért a G20 csoport 

kezdeményezésére fontos politikai döntés született. Ennek célja, hogy világszerte koordinált 

fellépés induljon az adókikerüléssel szemben. Az OECD vezetésével útjára indult az adóalap-

erózió és nyereségátcsoportosítás elleni projekt (BEPS). A BEPS végrehajtását az összes EU-

tagállam támogatja. Ennek eredményeként született meg az adókikerülés elleni irányelv. 

 

A PvdA képviselő rámutatnak a BEPS azon tanulságára, hogy az adókikerülést az 

adórendszerek közötti eltérések teszik lehetővé. Ez bizonyosan jelentős tényező az európai 
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kontinensen. Az erősen összekapcsolódó gazdaságok, a határokon átnyúló tőkeáramlások 

útjában álló kevés akadály, ugyanakkor az adórendszerek közötti jelentős eltérések számos 

adókikerülési lehetőséget biztosítanak a kontinensen. A képviselők rámutatnak arra, hogy a 

tagállamok ezt egyhangúlag elismerték azzal, hogy részt vesznek a BEPS-projektben, és 

együttesen elfogadták az adókikerülés elleni irányelvet. 

 

A PvdA képviselőinek véleménye szerint a közös összevont társaságiadó-alap (KÖTA) lenne 

az adórendszerek közötti eltérések visszaszorításának végső eleme. A közös társaságiadó-

alappal lehetne megtenni az első lépést ebbe az irányba. A közös társaságiadó-alap tovább 

mérsékelné a minősítési módszerek, az értékelés és az értékcsökkenési leírások stb. terén 

meglévő visszaélési lehetőségeket. A KÖTA teljesen lehetetlenné teszi az adókikerülés ezen 

módjait. A KÖTA-ra irányuló javaslatok így teljes mértékben összhangban vannak az összes 

tagállam azon szándékával, hogy együttesen felszámolják az adókikerülést. Az is valamennyi 

tagállam érdeke, hogy a vállalatok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően fizessenek 

adót, és többé ne manipulálhassák adóterheiket. 

 

Az Unióban az áruk és szolgáltatások egységes belső piaca működik. A tagállamok közötti 

akadályok a lehető legnagyobb mértékben megszűntek, és a versenyt érintő különbségek is – 

amennyire lehetséges – megszüntetésre kerültek. A PvdA képviselőinek véleménye szerint 

elképzelhető, hogy a nyereségadó-rendszerek közötti eltérések képviselik a legnagyobb még 

meglévő akadályt a belső piacon. Nem mindegy, hogy melyik tagállamban található a 

székhely, nem mindegy, hogy melyik tagállamban van a kereskedelmi iroda, és nem mindegy, 

hogy melyik tagállamban tartják a készpénzfelesleget. Elsősorban az adózás határozza meg 

azt, hogy a székhely Hollandiában, a kereskedelmi iroda Írországban, a készpénzfelesleg 

pedig Belgiumban található. Ez egyértelműen piactorzulás. Ezért e torzulás megszüntetésére 

irányuló erőfeszítések teljes mértékben összhangban vannak a belső piac további erősítésének 

célkitűzésével. A közös társaságiadó-alap és a KÖTA hozzájárulna ennek megvalósításához. 

 

A PvdA képviselői megállapítják továbbá, hogy jelenleg negatív verseny zajlik a társasági 

adó területén. Az országok azzal próbálnak üzleti tevékenységeket vonzani területükre, hogy 

a nyereség megadóztatására alkalmazott kulcsok és az adóalap terén versenyeznek. Ez egy 

zéró összegű játék. A győztes elnyeri ugyan az üzleti tevékenységet, de egy máshol folytatott 

tevékenység árán. A vesztes a hétköznapi adófizető, aki a nyereségadó-bevételek lassú 

csökkenését tapasztalja. E csökkenést aztán a munkát vagy a fogyasztást terhelő adók 

növelésével kell kompenzálni. 

 

A PvdA képviselői szerint ezt a társasági adó területén folytatott versenyt kizárólag európai 

együttműködés révén lehet leállítani. Ebben főként a kisebb európai országok játszanak 

vezető szerepet. Leginkább az EU képes arra, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen, és 

egyes esetekben még arra is képes, hogy ezeket azokban a környező országokban is érvényre 

juttassa, amelyekkel intenzív kereskedelmi kapcsolatokat ápol. A káros adóverseny elleni 

fellépés minden tagállam érdeke. A tagállamok közötti versengésnek a termelékenységet 

növelő tényezőkön, például az oktatáson, az infrastruktúrán és a jó kormányzáson kell 

alapulnia. A közös társaságiadó-alap és a KÖTA hozzájárulhat ehhez. 

 

Az SP képviselői kedvező véleményt fogalmaztak meg a társasági adó alapjára és kulcsaira 

vonatkozó uniós minimummal kapcsolatban. Ez véget vethet a negatív versenynek. Egyes 

döntő fontosságú kérdésekben ugyanakkor a szóban forgó javaslat eltér az SP képviselőinek 

álláspontjától. A Bizottság úgy döntött, nem tesz javaslatot minimális kulcsra és minimális 
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adóalapra, noha ez nagyobb szabadságot adott volna a tagállamoknak arra, hogy saját 

szempontjaiknak megfelelően alakítsák ki adórendszereiket. Az SP képviselőinek véleménye 

szerint a Bizottság javaslatai eredményeként a 750 millió euró feletti forgalmú vállalatok 

tovább folytatják majd az adórendszerek közötti válogatást. Ennek lehetősége még nőne is, 

mivel új nyereségadó-rendszert kellene létrehozni, amely választási lehetőséget biztosítana a 

vállalatok számára. Ennélfogva az SP képviselőnek véleménye szerint a javaslatok nem 

fogják elérni a Bizottság által kitűzött célt, hogy mérsékeljék „a jelenlegi 28 nemzeti 

adórendszer kölcsönhatása miatt kialakult piaci torzulásokat”. 

Ezért az SP képviselőinek álláspontja szerint a javaslatok sértik a szubszidiaritás elvét. 

 

A CDA képviselőinek véleménye szerint a szóban forgó uniós javaslatok sértik a 

szubszidiaritás elvét. A javaslatok nem járulnak hozzá az elérni kívánt cél eléréséhez, azaz az 

adókikerülés elleni fellépéshez. Elvégre az adókikerülés elleni irányelv elfogadásával már 

született tényleges lépés ebbe az irányba. Ráadásul a szóban forgó uniós javaslat új 

lehetőségeket is teremtene az adókikerülésre, ha a 750 millió eurónál kisebb forgalmú 

vállalatok választhatnának, hogy a harmonizált szabályokban vagy a nemzeti 

adójogszabályokban előírt adóalapot kívánják-e alkalmazni. Miután nincs szó az adókikerülés 

elleni egyértelmű fellépésről, csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az uniós javaslatok 

az adózási szabályok módosítását jelentik, ami a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik. A 

képviselők megítélése szerint a nyereségek tagállamok közötti felosztása is ellentétes a 

szubszidiaritás elvével. A CDA képviselői szerint nem helyénvaló, hogy az EU e tekintetben 

rendelkezéseket hozzon, amikor a kölcsönös transzferárazásról már létrejöttek a 

megállapodások az OECD keretein belül. Az uniós javaslat eltér ezektől a megállapodásoktól. 

 

A PVV képviselői szerint nem nyert megfelelő igazolást, hogy az Európai Unió fellépése 

bármilyen előnyt is jelentene a tagállamok által hozott intézkedésekhez képest. 

 

A PVV képviselőinek véleménye szerint az irányelvek bevezetése nem lenne előnyös 

valamennyi érintett fél számára. Ez azt jelenti, hogy a döntés során mérlegelni kell az egyes 

felek számára jelentett előnyöket és a mások számára okozott hátrányokat. A PVV képviselői 

rámutatnak arra, hogy az EU egészének jólétére gyakorolt hatás rendkívül korlátozott lenne. 

A PVV képviselői megállapítják, hogy a javasolt irányelvek bevezetése ráadásul 

kedvezőtlenül hatna az EU egészének GDP-jére. 

 

Az Európai Bizottság által a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló  irányelvre 

irányuló előző javaslatról készített hatásvizsgálat szerint az irányelv bevezetése a GDP 

csökkenéséhez vezetne uniós szinten. 

 

A javasolt KÖTA-irányelv Hollandia számára hátrányos lenne a jólét általános szintje 

szempontjából. A legtöbb tagállam számára a GDP csökkenését eredményezné. A 2011-es 

számadatok alapján a GDP-csökkenés Hollandia esetében elérhetné az 1,69%-ot, ami 11–12 

milliárd eurós jóléti veszteséget jelent. A PVV képviselői aggodalmuknak adnak hangot 

amiatt, hogy a javasolt KÖTA-irányelv bevezetése nagy mértékben csökkentené a 

beruházások szintjét Hollandiában. 

 

A javasolt KÖTA-irányelv bevezetése költségvetési bevételkiesést eredményezne. Az adóalap 

javasolt csökkentése következtében csökkennének az adóbevételek Hollandiában és más 

tagállamokban. A PVV képviselői szerint a tagállamok költségvetési pozícióiba való ezen 
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beavatkozás a stabilitási és növekedési paktum fényében mindig szerencsétlen pillanatban 

következik be. 

 

Ezért a PVV képviselőcsoport tagjainak véleménye szerint a javaslat nem egyeztethető össze 

a szubszidiaritás elvével. 

 

A PVV képviselőinek véleménye szerint az EU fellépései túllépnek a Szerződés céljainak 

megvalósításához szükséges mértéken, ezért nem is arányosak. Véleményüket a következő 

érvekkel támasztják alá: 

 

Az új rendszer bevezetése magas költségekhez vezetne. Többletfeladatokat jelentene azon 

adóügyi egyezmények vonatkozásában is, amelyek a jelenlegi rendszeren, nem pedig a 

javasolt, egy további rendszerrel kiegészített helyzeten alapulnak. A PVV képviselői ezt is 

nemkívánatosnak tartják, és a kívánt előnyökhöz képest aránytalannak vélik. 

 

A fentieken túlmenően a közös (transznacionális) összevont nyereség elosztási kulcsa 

kedvezőtlen a nagy szolgáltatási ágazattal rendelkező tagállamok számára, mivel az elosztási 

modellben nem szerepelnek olyan tényezők, mint az immateriális javak és a pénzügyi 

eszközök. Ez aránytalanul hátrányos lenne Hollandia és más országok számára. 

 

A D66 képviselői támogatják harmonizált európai társaságiadó-alapot. Ezért a képviselők 

pozitívan ítélik meg a szubszidiaritás kérdését a közös társaságiadó-alap esetében. Ennek 

ellenére a képviselők kritikus kérdéseket fogalmaznak meg a közös társaságiadó-alapra és a 

KÖTA-ra irányuló uniós javaslatok összetételével kapcsolatban. A közös társaságiadó-alap 

például a jelenlegi holland adóalapnál szűkebb adóalapot alkalmaz, és nem felel meg a 

hatályos adóügyi egyezményeknek sem. A képviselők nagy kihívást jelentő problémákat 

látnak a javaslat végrehajtása terén is. 

 

A képviselők valamivel több fenntartást fogalmaztak meg az összevont adóalapra irányuló 

javaslattal, a KÖTA-val kapcsolatban. A KÖTA esetében javasolt elosztási kulcs Hollandia 

számára nem előnyös. Az elosztási kulcsnak jobban figyelembe kellene vennie az innovatív 

szolgáltatási ágazattal rendelkező kis országokat. A javaslat összetételével kapcsolatos 

kritikus véleményük ellenére a D66 képviselői a KÖTA esetében is pozitívan ítélik meg a 

szubszidiaritás kérdését. 

 

A D66 képviselői tagjai támogatják az európai megközelítést az adókikerülés elleni fellépés 

terén. A képviselők véleménye szerint az adókikerülés ellen csak európai szinten lehet 

eredményesen fellépni. Ezért a D66 képviselői nem látják indokoltnak, hogy sárga lapot 

mutassanak fel a közös társaságiadó-alapra irányuló javaslat vagy a KÖTA-javaslat esetében. 

 

A ChristenUnie képviselői megvizsgálták a közös társaságiadó-alapról, valamint a közös 

összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatokat. A 

képviselők elismerik, hogy az adókikerülés nemzetek feletti probléma, amely nemzetek feletti 

válaszlépéseket igényel. Ezért a képviselők látják az európai megállapodások hozzáadott 

értékeit. A képviselők bírálják azt a módot, ahogyan a javasolt irányelvek az adókikerülést 

kezelni kívánják. Megjegyzendő, hogy a KÖTA-val kapcsolatos kritikájuk alapvetőbb jellegű, 

mint a közös társaságiadó-alapot érintő bírálatuk. A multinacionális tevékenységeket folytató 

vállalatok elosztott nyereségeinek és veszteségeinek a KÖTA-javaslatban foglalt európai 

elszámolása a képviselők szerint túlságosan messzire megy, és indokolatlan mértékben sérti a 
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szubszidiaritás elvét. Noha a közös társaságiadó-alapra vonatkozó javaslat tökéletesítésre 

szorul, a ChristenUnie képviselői szerint a javaslat nem összeegyeztethetetlen a 

szubszidiaritás elvével. A képviselők szerint a nyereségadók további harmonizációja az 

adókikerülés elleni küzdelem és a nyereségadók terén folytatott negatív verseny 

megszüntetése érdekében egyaránt elkerülhetetlen. A képviselők véleménye szerint a KÖTA-

javaslat esetében a sárga lap indokolt, a közös társaságiadó-alapról szóló javaslat esetében 

azonban nem. 

 

A GroenLinks képviselőinek véleménye szerint a közös társaságiadó-alapról és a közös 

összevont társaságiadó-alapról szóló irányelvekre irányuló javaslatok összeegyeztethetők a 

szubszidiaritás elvével. A képviselők hangsúlyozni kívánják, hogy a holland kormány 

álláspontja ebben a kérdésben merőben eltér a GroenLinks képviselőinek álláspontjától, és 

elhatárolódnak a kormány negatív álláspontjától a szubszidiaritás tekintetében. 

 

Az adókikerülést a Bizottsághoz hasonlóan a GroenLinks képviselői is elsősorban nemzetek 

feletti problémának tekintik. Nem megalapozatlan még az az állítás sem, hogy az egyes 

tagállamok szuverenitására már jelenleg is nyomás nehezedik, mivel a profitot könnyű átvinni 

a határokon, a rendszerek viszont nehezen reagálnak, ami már ma is az adóalap eróziójához 

vezet. Ha tehát továbbra is fennáll az adókikerülés lehetősége, az csorbítja a tagállamok 

döntéshozatali képességeit. Ez nemzetközi megközelítést igényel, és logikus, hogy az EU 

legyen az az intézmény, amely ezt alkalmazza. 

 

Emellett a GroenLinks képviselői szerint a belső piac kiterjedt integrációjának logikus 

következménye, hogy az áruk értékesítésére vonatkozó szabályok harmonizációja egyúttal az 

ezen értékesítésből származó bevételekre vonatkozó szabályozás harmonizációjához vezet. 

 

A képviselők furcsának tartják továbbá a bevételekre vonatkozó irányelvek 

szubszidiaritásával kapcsolatos negatív álláspontot, miközben az EU az SNP (stabilitási és 

növekedési paktum) keretében széleskörű szabályokat határoz meg a kiadások és a 

költségvetési egyensúly tekintetében. A képviselők számára logikusnak tűnik, hogy a bevételi 

oldalon is szülessenek szabályok. 

 

A képviselők az arányosság elve szempontjából is kedvezően ítélik meg a javaslatokat. A 

holland kormány szerint az irányelvek szükségtelenek, és túl sok többletszabályt 

eredményeznek. A GroenLinks képviselői szerint azonban szükség van ezekre a szabályokra, 

és arányosnak tartja az intézkedéseket. Az adókikerülés jelenleg olyan szinten zajlik, amely 

sürgőssé és szükségessé teszi az erőteljes szabályozást és a világos koordinációt. A fentiek 

ellenére a képviselőkben megfogalmazódott az a kérdés, nem volna-e bölcs dolog 

egyszerűbbé tenni az irányelvek bevezetését, például a vállalatok rendelkezésére álló 

választhatóság javaslatból történő eltávolításával. 

 

A GroenLinks képviselői ugyanakkor számos lényegi kritikát is megfogalmaztak az 

irányelvekkel kapcsolatban. Szerintük logikus lenne, ha a javaslat alapszinteket is 

tartalmazna, például az adókulcsok esetében. Ezért tudni szeretnék, hogy a Bizottság szerint 

nem volna-e ez helyénvaló annak érdekében, hogy megelőzzék a negatív versenyt az 

adókulcsok terén. Emellett szükségesnek látják a K+F-ráfordítások költségeire, valamint a 

saját tőkére vonatkozó adókedvezmény további meghatározását. 
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A GroenLinks képviselői a KÖTA-irányelvben alkalmazott elosztási kulcsot is bírálják. Ezzel 

kapcsolatban várják a Bizottság alternatív javaslatait, amelyek például az immateriális javakat 

és a szolgáltatásokat is figyelembe veszik. A képviselők tudni szeretnék, hogy a Bizottság 

hogyan látja a végrehajtás megvalósíthatóságát – képes-e minden tagállam megfelelően 

végrehajtani ilyen adószabályokat. Noha a képviselők álláspontja a KÖTA-irányelv 

szubszidiaritása tekintetében pozitív, úgy vélik, hogy tartalmát illetően még sok munkára van 

szükség. 
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A jogalapra vonatkozó álláspontok 

 

A jogalap tekintetében a VVD képviselői kifejezetten meg kívánják jegyezni, hogy ezen 

irányelveket egyhangúlag kell elfogadni a Tanácsban. 

 

A PvdA képviselői az EUMSZ 115. cikkét megfelelő jogalapnak tekintik e javaslatok 

esetében. A fent kifejtetteknek megfelelően a közös társaságiadó-alap és a közös összevont 

társaságiadó-alap hozzájárulhat a belső piac jobb működéséhez. 

 

Az SP képviselői szerint a jelen javaslat az EUMSZ 115. cikkének hatálya alá tartozik. 

 

A CDA képviselőinek véleménye szerint az Európai Bizottság a megfelelő jogalapot 

alkalmazza. 

 

A PVV képviselői úgy vélik, hogy az EUMSZ nem nyújt jogalapot e javaslatok 

benyújtásához. Az EUMSZ egyáltalán semmilyen jogalapot nem biztosít a közvetlen adók 

területét érintő intézkedésekhez. A közvetlen adózás a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az 

EUMSZ 110-113. cikkében a közvetett adózást érintő rendelkezéseket tartalmaz. A szóban 

forgó javaslatok azonban a közvetlen adónak tekintett társasági adót érintik. 

 

Az EUMSZ 115. cikke nem nyújt szilárd jogalapot az irányelvjavaslatok számára, mivel ez a 

cikk a belső piacra és nem a közvetlen adózásra vonatkozik. Még a javasolt irányelvek által 

kezelni kívánt magatartást figyelembe véve is szükség van a belső piac működésére gyakorolt 

közvetlen hatásra. A legfontosabb, hogy az EUMSZ 115. cikkében előírt közvetlen hatás nem 

mutatható ki. 

 

A PVV képviselőcsoport tagjai hangsúlyozni kívánják, hogy az EUMSZ 115. cikkének 

lehetséges alkalmazhatósága azt jelenti, hogy ezt az irányelvet egyhangúlag kell elfogadni a 

Tanácsban. 

 

A D66 képviselői elfogadják mindkét uniós javaslat jogalapját. 

 

A ChristenUnie képviselői nem nyilatkoztak az EUMSZ 115. cikkének a két irányelv 

jogalapjaként való megjelölésével kapcsolatban. 

 

A GroenLinks képviselői elfogadják a jogalapot, és egyetértenek az Európai Bizottság 

véleményével. Tökéletesen logikusnak tartják, hogy ha a belső piacra egységes 

szabályrendszert kell alkalmazni, akkor ebbe ugyanezen piac adóztatásának is bele kell 

tartoznia. Egyetértenek a Bizottsággal abban, hogy ez ellenállóbbá tenné a rendszert az 

agresszív adóstratégiákkal szemben. Ezért véleményük szerint e javaslatok javítják a belső 

piac működését. 

 


