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Tárgy: A svéd parlament indokolt véleménye a közös konszolidált 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 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 svéd 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 svéd parlament 

2016/17:110. számú dokumentuma 

A 002016 14.02.2017 

A svéd parlament 

 

Az Európai Parlament elnöke 

 

Az Európai Tanács elnöke 

 

Az Európai Bizottság elnöke 

 

A svéd parlament indokolt véleményének – a csatolt vélemény 2. mellékletének – 

megküldésével tájékoztatjuk Önöket, hogy a parlament a mai napon jóváhagyta az Adóügyi 

Bizottság 2016/17:SkUl 7. számú, „a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló tanácsi 

irányelvre irányuló bizottsági javaslat szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségének 

vizsgálata” című parlamenti határozatra irányuló javaslatát. 

 

Stockholm, 2016. december 14. 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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2. MELLÉKLET 

 

A svéd parlament indokolt véleménye 

 

A svéd parlament hangsúlyozni kívánja, hogy a közvetlen adók tekintetében védeni kell a 

tagállamok adóügyi szuverenitásának alapelvét. Az egyes tagállamok nemzeti hatáskörébe 

tartozik a jólét biztosítása azáltal, hogy az adókat kivetik és e bevételeket megfelelő módon 

felhasználják. Az Unió számára jogalkotási hatáskört biztosító szabályok túlzott mértékű 

alkalmazása hosszú távon a tagállamok szuverenitásának kiüresítéséhez vezet a jólét 

finanszírozására szolgáló adók kivetése és az elegendő adóbevétel megőrzése tekintetében. 

A Bizottság megjegyezte, hogy nem valószínű, hogy a közös konszolidált 

társaságiadó-alapról szóló javaslatot teljes egészében elfogadják, és hogy a javaslatot ezért 

kétlépcsős folyamatban kell bevezetni. Ennek megfelelően a Bizottság azt javasolta, hogy a 

javaslat konszolidációra vonatkozó második szakaszát halasszák el mindaddig, amíg politikai 

megállapodás nem születik az első szakaszban a közös társaságiadó-alapra vonatkozó 

rendelkezések kötelező bevezetéséről. A Bizottság következésképpen két irányelvre irányuló 

javaslatot terjesztett elő: az egyiket a közös társaságiadó-alapról, a másikat pedig a közös 

konszolidált társaságiadó-alapról. 

A javaslat e része főként a nyereség és a veszteség végleges ellentételezésére és a 

nyereség elosztására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A Bizottság, amely a közös 

társaságiadó-alapról és a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló két javaslat 

szubszidiaritáselemzését egyben végezte el, kifejtette, hogy a javaslatok célja többek között a 

növekedés és a beruházások elősegítése, a határokon átnyúló kereskedelem könnyítése, 

igazgatási egyszerűsítések végrehajtása és az adókikerülés elleni fellépés. 

A svéd parlament elöljáróban megállapítja, hogy az, hogy a Bizottság által megjelölt 

célok a javaslatcsomag egészére, azaz a két előterjesztett irányelvre irányuló javaslatra 

vonatkoznak, megnehezíti annak értékelését, hogy a két javaslat céljait a tagállamok 

kielégítően meg tudják-e valósítani, vagy azok az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. 

A társasági adózás szorosan összekapcsolódik az adóügyek egyéb területeivel és a 

tagállamok politikai és gazdasági körülményeivel. A svéd parlament úgy ítéli meg, hogy a 

társasági adózást úgy kell kialakítani, hogy valamennyi tagállamnak legyen mozgástere a 

gazdaság szerkezetét érintő különleges körülmények figyelembevételére. A svéd parlament 

ezért egyetért a kormány azon álláspontjával, hogy alapvetően a tagállamok jobban el tudják 

dönteni, hogy a társasági adózást miként célszerű kialakítani. 

A javasolt elosztási kulcs kialakítását illetően a svéd parlament megállapítja, hogy a 

nyereség elosztásának eredménye az adott tagállam nemzeti körülményeitől függ, ezért 

tagállamonként igen eltérő lehet. A svéd parlament egyetért továbbá a kormány azon 

álláspontjával, hogy a javaslat megfogalmazása számos tekintetben homályos és pontatlan, 

nehezen áttekinthető, és hiányosságokat tartalmaz, például arra vonatkozóan, hogy a javaslat 

miként viszonyul a már megkötött adóügyi egyezményekhez és a beszámoló adórendszertől 

való leválasztásával járó következményekhez. 

 

A fentiek értelmében a svéd parlament úgy ítéli meg, hogy a közös konszolidált társaságiadó-

alapról szóló bizottsági javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. 

 


