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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 felsőház 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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Tisztelt Juncker Úr! 

 

A holland parlament felsőháza az előírt eljárásnak megfelelően, a szubszidiaritás elvének 

szempontjából megvizsgálta a következő javaslatokat: 

 a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló irányelvre irányuló javaslat1;

 a közös társaságiadó-alapról szóló irányelvre irányuló javaslat 

(COM(2016)0685)2;

 a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési 

módszerekről szóló irányelvre irányuló javaslat (COM(2016)0687)3. 

 

Ennek során a felsőház az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkét, valamint a 

szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, a Lisszaboni Szerződéshez 

csatolt 2. jegyzőkönyvet alkalmazta. 

 

Ezúton tájékoztatom Önt a Holland Királyság felsőháza álláspontjáról.  Ezzel azonos tartalmú 

levelet küldtünk az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a holland kormánynak is. 

 

A felsőház többségének véleménye szerint a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) 

(COM(2016)0683)4, a közös társaságiadó-alapról (COM(2016)0685)5 és a harmadik 

országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerekről 

(COM(2016)0687)6 szóló irányelvre irányuló javaslatok nem egyeztethetők össze a 

szubszidiaritás elvével. 
 

Az e véleményt többségi szavazással érvényre juttató parlamenti pártok az alábbi indokolással 

támasztják alá a szóban forgó javaslatokkal kapcsolatban a szubszidiaritás és az arányosság 

szempontjából kialakított álláspontjukat: 

                                                 
1 Lásd: E160043 sz. akta a következő címen: www.europapoort.nl 
2 Lásd: E160044 sz. akta a következő címen: www.europapoort.nl 
3 Lásd: E160046 sz. akta a következő címen: www.europapoort.nl 
4 Ezt a véleményt a következő parlamenti pártok osztják: VVD (13 mandátum), CDA (12 mandátum), PVV (9 

mandátum), SP (9 mandátum), ChristenUnie (3 mandátum), PvdD (2 mandátum), SGP (2 mandátum) és 50Plus 

(2 mandátum). 
5 Ezt a véleményt a következő parlamenti pártok osztják: VVD (13 mandátum), CDA (12 mandátum), PVV (9 

mandátum), SP (9 mandátum), ChristenUnie (3 mandátum), PvdD (2 mandátum), SGP (2 mandátum) és 50Plus (2 

mandátum). 
6 Ezt a véleményt a következő parlamenti pártok osztják: VVD (13 mandátum), CDA (12 mandátum), PVV (9 

mandátum), ChristenUnie (3 mandátum), SGP (2 mandátum) és 50Plus (2 mandátum). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Közös összevont társaságiadó-alap (KÖTA) (COM(2016)0683) 
 

A holland kormány 2011-ben kritikusan értékelte azt az irányelvre irányuló javaslatot, amely a 

közös összevont társaságiadó-alapról és a közös társaságiadó-alapról szóló irányelvekre 

irányuló javaslatok elődjének tekinthető. Az akkoriban elvégzett értékelés nyomán azt a 

következtetést vonták le, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. A 

jelenlegi irányelvjavaslatok további tanulmányozást igényelnek a még lefolytatandó eljárás 

során. A problémák szerteágazóak, és kormányzati bevételekre gyakorolt hatásuk nem eléggé 

világos. A felsőház többsége egyetért a kormánnyal abban, hogy a javaslat nem egyeztethető 

össze a szubszidiaritás elvével. A vélemény szövege a következő: 

„A kormány úgy véli, hogy a szubszidiaritás elve nem érvényesül. A kormány nem tartja 

szükségesnek a nyereségek európai szinten történő összevonását és újraelosztását. Az OECD-n 

belül már léteznek transzferárazással kapcsolatos (az e javaslatban megállapított elosztási 

aránytól eltérő) megállapodások.”1 

 

Emellett a felsőház többsége úgy véli, hogy a javaslat a következő okokból sem egyeztethető 

össze a szubszidiaritás elvével: 

 Nincs megfelelő indok a kötelező összevonásra a 750 millió EUR feletti forgalmú 

csoportok számára az Unión belül. 

 A javaslat semmilyen előnyt nem mutatott ki a belső piac szempontjából, miután az 

OECD-n belül már léteznek transzferárazásra vonatkozó megállapodások.

 Az Európai Bizottság hatásvizsgálata irreális feltételezéseken alapul (nevezetesen 

azon, hogy 16 ország, köztük Hollandia, emelni fogja társasági adókulcsát).

 Túlságosan nagy annak kockázata, hogy ez végső soron a társaságiadó-bevétel 

csökkenéséhez fog vezetni Hollandiában.

 Az adókikerülés elleni fellépéssel való kapcsolat túlságosan távoli.

 A javaslat nem rendelkezik a társaságiadó-kulcs minimumáról (pl. 20%).

 

Emellett a felsőház többsége úgy véli, hogy a javaslat a következő okokból nem egyeztethető 

össze az arányosság elvével: 

 A javaslat indokolatlanul összetett, és bonyolult végrehajtást fog eredményezni 

(három rendszer egymás mellett).

 Az elosztási arány károsan érinti az olyan kereskedelemre és szolgáltatásokra 

specializálódott országokat, mint például Hollandia kereskedelemre és 

szolgáltatásokra specializálódtak (forgalom, tárgyi eszközök, a bérköltség és a 

foglalkoztatottak számának kombinációja).

 Az OECD-n belül már léteznek transzferárazással kapcsolatos megállapodások, 

amelyek alapján elosztják a nyereségeket.

 

Közös társaságiadó-alap (COM(2016)0685)  

 

A felsőház többsége egyetért a kormánnyal abban, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a 

szubszidiaritás elvével. A vélemény szövege a következő: 
 

                                                 
1 Kamerstukken II 2016-2017, 34 604, 4. szám, 11. o. 
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„A kormány úgy véli, hogy a szubszidiaritás elve nem érvényesül. A javaslat céljait, 

nevezetesen a belső piac erősítését, a vállalkozásbarát környezet megteremtését az Unión 

belül, valamint az adókikerülés megszüntetését a kormány tudja támogatni. A javaslatok 

azonban alig, vagy csak kismértékben mozdítják elő e cél elérését. A Bizottság szerint a belső 

piac megerősítését szolgáló közös társaságiadó-alap kizárólag uniós szinten fogadható el. A 

kormány véleménye szerint a javaslatok nem bizonyítják egyértelműen, hogy az európai szintű 

megoldás hozzáadott értéket eredményez az e kérdésben érintett valamennyi szereplő számára. 

Egy részlegesen opcionális rendszer azt jelenti, hogy a hatóságoknak egy helyett két különböző 

társaságiadó-rendszert kell működtetniük, és ez egyértelmű hátrányokkal jár a végrehajtás 

hatékonysága szempontjából. Emellett az EU holland elnöksége alatt elfogadott adókikerülés 

elleni irányelv a visszaélések megelőzése céljából már jelentős mértékű harmonizációt 

eredményezett az adóalap tekintetében a tagállamokban. Az adókikerülés elleni irányelvben 

foglaltakhoz hasonló, visszaélés elleni intézkedések a közös társaságiadó-alapról szóló 

javaslatban is megjelennek. A közös társaságiadó-alapról szóló javaslat egyéb intézkedései 

azonban alig, vagy csak kis mértékben mozdítják elő e cél elérését. Ezért kérdéses, hogy ez a 

javaslat biztosít-e további módszereket a visszaélések felszámolására, és ha igen, milyen 

mértékben.”1 

 

A felsőház többsége az alábbiakban ismertetett további okokból sem tartja 

összeegyeztethetőnek a javaslatot a szubszidiaritás elvével: 

 Nem teljesül az a cél, hogy fokozottabban vállalkozásbarát környezetet 

teremtsenek a beruházások számára az Unión belül.

 Az EU adókikerülés elleni irányelve önmagában is megteremti az adóalap kívánt 

harmonizációját (nagyrészt az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni 

csomag (BEPS) egy részének végrehajtása révén).

 A javaslat aláássa az adóköteles nyereség holland értelmezését, korlátozza a 

részesedési adómentességet, és megszünteti az innovációs adókedvezményt.

 A javaslat szükségtelen mértékben túlmegy az OECD csomagjánál (BEPS).

 

Végezetül a felsőház többsége úgy véli, hogy a javaslat a következő okokból nem egyeztethető 

össze az arányosság elvével: 

 A javaslat indokolatlanul összetett, és bonyolult végrehajtást fog eredményezni 

(három rendszer egymás mellett).

 A veszteségátadás átmeneti és korlátozott lehetősége ösztönözheti a veszteségek 

mesterséges importálását más uniós tagállamokból.

 

A harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési 

módszerekről szóló irányelvre irányuló javaslat (COM(2016)0687) 

 

A harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerekről szóló 

irányelvre irányuló javaslat alapvetően az adókikerülés agresszív formáinak felszámolására 

irányul, de befolyásolhatja a munkahelyteremtés szempontjából fontos struktúrákat 

Hollandiában, valamint Hollandia mint ország vonzerejét a vállalkozások alapítása 

szempontjából, különösen az amerikai társaságok számára. A felsőház többsége úgy véli, hogy 

a javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, és az alábbi konkrét okokat nevezi 

meg: 

 A javaslat aláássa a holland adórendszert.

                                                 
1 Kamerstukken II 2016-2017, 34 604, 4. szám, 11. o. 
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 A javaslat messzebb megy annál, amit az OECD célul kitűzött.

 A javaslat olyan helyzetet teremt, amelyben az adókivetésre (vagy az 

adókedvezmény megtagadására) annak ellenére kerül sor, hogy a hozzáadott érték 

egy harmadik országban keletkezik. Ott kellene az adót kivetni. Ez versenyhátrányt 

teremt azon Unión kívüli vállalatok számára, amelyek a belső piacon kívánnak 

tevékenykedni.

 

Végezetül, a felsőház többsége úgy véli, hogy a javaslat a következő okokból nem 

egyeztethető össze az arányosság elvével: 

 Helyesebb volna globális megközelítést (OECD BEPS 2. cselekvés) alkalmazni.

 A javaslat rendkívül hátrányos Hollandia számára (különösen az amerikai 

vállalatok beruházásai, valamint a kapcsolódó foglalkoztatás tekintetében).

 Jobb lenne megvárni, amíg kiderül, hogy az USA új kormányzata milyen 

adópolitikát folytatni, miután reális annak az esélye, hogy a hibrid struktúrák a 

jövőben kevésbé vonzóak lesznek az amerikaiak számára.

 

Ezen okok miatt a felsőház többségének véleménye szerint a közös összevont társaságiadó-

alapról (KÖTA) (COM(2016)0683), a közös társaságiadó-alapról (COM(2016)0685), 

valamint a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési 

módszerekről (COM(2016)0687) szóló irányelvre irányuló javaslatok nem egyeztethetők 

össze a szubszidiaritás elvével.  

 

A holland parlament felsőházának elnöke 

 

A. Broekers-Knol 


