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ÁLTALÁNOS ADÓPOLITIKA

Az adóügyi szuverenitás az uniós tagállamok alapvető szuverén jogai közé tartozik; e téren
a tagállamok csak korlátozott hatásköröket ruháztak az Unióra. Az uniós adórendelkezések
célja az egységes piac zökkenőmentes működése, a közvetett adózásnak a közvetlen
adózásét megelőző és alaposabb összehangolásával. Ezen erőfeszítések mellett az Unió
egyre erőteljesebben lép fel az adókijátszással és az adókikerüléssel szemben, amelyek
veszélyeztetik a tisztességes versenyt, és jelentős adóbevétel-kieséshez vezetnek. A szerződés
értelmében az adóügyi intézkedéseket a tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk.
Miközben az adópolitikát jelentős mértékben befolyásolja az Európai Bíróság ítélkezési
gyakorlata, az Európai Parlamentnek e tekintetben csak konzultációs joga van, kivéve
a költségvetési kérdéseket, amelyek esetében – költségvetési hatóságként – megosztott
döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik a Tanáccsal együtt.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) adórendelkezésekkel foglalkozó
fejezete (az EUMSZ 110–113. cikke), amely a forgalmi adókra, jövedéki adókra és
egyéb közvetett adózási formákra vonatkozó jogszabályok harmonizációjához kapcsolódik;
a jogszabályok közelítéséről szóló fejezet (az EUMSZ 114–118. cikke), amely azokra az
adókra vonatkozik, amelyek közvetett hatással vannak a belső piac létrehozására, olyan
adóügyi rendelkezésekkel, amelyek nem tartoznak a rendes jogalkotási eljárás keretébe; az
adópolitikához kapcsolódó más rendelkezések, melyek a személyek, a szolgáltatások és a tőke
szabad mozgására (az EUMSZ 45–66. cikke), a környezetre (az EUMSZ 191–192. cikke) és a
versenypolitikára (az EUMSZ 107–109. cikke) vonatkoznak.
A megerősített együttműködés (az EUMSZ 326–334. cikke) alkalmazható az adóügyek terén
is. A uniós adórendelkezések fő jellemzője a jogszabályok elfogadásának tekintetében az, hogy
a Tanács határoz egyhangúlag a bizottsági javaslatról, a Parlamenttel csupán konzultálva. Az
adózás terén elfogadott rendelkezések között nemzeti rendelkezéseket közelítő irányelvek és
tanácsi határozatok szerepelnek.
A közvetlen adóztatás a – személyi vagy vállalati – jövedelemre, vagyonra és tőkére kivetett
adókat jelenti. A személyi jövedelemadóra önmagában nem vonatkoznak uniós rendelkezések
(az e téren folytatott uniós tevékenység inkább az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatán
alapszik). A társasági adóra vonatkozó uniós fellépések kidolgozottabbak, bár csak az egységes
piac elveihez kapcsolódó rendelkezésekre összpontosítanak. A közvetett adóztatásba azok az
adófajták tartoznak, amelyeket nem jövedelemre vagy tulajdonra vetnek ki. Ide tartoznak
a hozzáadottérték-adó (héa), a jövedéki adó, a behozatali vámok, és az energia- és más
környezetvédelmi adók. Mivel az uniós adórendelkezések kidolgozásának célja az egységes
piac zökkenőmentes működése, a közvetett adózás összehangolása a közvetlen adózásénál
korábbi és alaposabb volt.
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CÉLKITŰZÉSEK

Az Unió adópolitikai stratégiáját „Az Európai Unió adópolitikája – A következő évek
prioritásai” című bizottsági közlemény (COM(2001) 0260) fejti ki. A tagállamok –
amennyiben tiszteletben tartják az uniós szabályokat – szabadon megválaszthatják az általuk
legmegfelelőbbnek vélt adórendszert. E keretek között az uniós adópolitika fő prioritásai a
határokon átnyúló gazdasági tevékenység előtt álló adóügyi akadályok megszüntetése, a káros
adóverseny elleni küzdelem[1], valamint az adóhatóságok közötti fokozottabb együttműködés
előmozdítása az ellenőrzés biztosítása és a csalás elleni küzdelem terén. A szorosabb
adópolitikai koordináció biztosítaná, hogy a tagállami adópolitikák támogassák a szélesebb
körű – legutóbb az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020
stratégiában rögzített – uniós szakpolitikai célokat.

EREDMÉNYEK

A Bizottság által kiadott „Adóügyi tevékenységi jelentések”[2] bemutatják az uniós
eredményeket és a még rendezendő adózási kérdéseket. A legfrissebb jelentés (2013)
a közvetlen és közvetett adózással, az adókijátszással és az adókikerüléssel , az adók
koordinálásával, az adózási jellegű állami támogatási határozatokkal és a kötelezettségszegési
eljárásokkal foglalkozik.
Az uniós polgárok előtt álló, határokon átnyúló adózási akadályok megszüntetéséről
szóló európai bizottsági közlemény (COM(2010) 0769) megjelölte, hogy melyek az
uniós polgárok számára határokon átnyúló helyzetekben felmerülő legsúlyosabb adóügyi
problémák (ezek közé tartozik például a diszkrimináció, a kettős adóztatás, az adó-
visszatérítési igényekkel kapcsolatos nehézségek, valamint a külföldi adószabályokra
vonatkozó információk megszerzésének nehézségei). A társasági adózás, a héa, a jövedéki
adók és a gépjárműadók területén sikerült elérni bizonyos összehangolt fellépést az
adóügyi akadályok és hatékonyságbeli hiányosságok leküzdése érdekében. Emellett – a
megtakarítások adóztatásáról szóló irányelvvel (2003/48/EK) és az adóhatóságok közötti
kölcsönös segítségnyújtásról szóló irányelvekkel – intézkedéseket hoztak az adókijátszás
visszaszorítása céljából. Ezenkívül a Bizottság is kezdeményezőbb magatartást tanúsított, és
jogi lépéseket tett, amennyiben a tagállamok nemzeti adóügyi szabályai vagy gyakorlatai nem
feleltek meg a Szerződésnek.
A közvetett adózás területén tett fontos szakpolitikai kezdeményezések közé sorolhatók az
alábbiak: a héa jövőjéről szóló zöld könyv (COM(2010) 0695) és a héarendszer reformjáról
szóló közlemény (COM(2011) 0851); a 2003/96/EK energiaadó-irányelv módosításáról szóló
irányelvre irányuló javaslat (COM(2011) 0169), amelynek célja az energia Unión belüli
intelligensebb adóztatása, és az ehhez tartozó bizottsági közlemény (COM(2011) 0168); a nehéz
tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK
irányelv; a személygépkocsikra vonatkozó adókról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslat
(COM(2005) 0261); a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv;
valamint számos egyedi rendelkezés a (pl. alkoholra, dohányra és energiatermékekre kivetett)
jövedéki adókra vonatkozóan.
A közvetlen adózás területén a szakpolitikai fellépések elsősorban a társasági adózáshoz
kapcsolódnak a hatóságok kölcsönös segítségnyújtásáról szóló (77/799/EGK) irányelv és a

[1]Lásd a Tanács magatartási kódexszel foglalkozó csoportjának az ECOFIN Tanács számára benyújtott
1999. november 23-i jelentését a magatartási kódexre (társasági adózás) vonatkozóan (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
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követelések behajtásáról szóló (76/308/EGK) irányelv, továbbá az egyesülési irányelv (90/434/
EGK), az anya- és leányvállalati irányelv (90/435/EGK), a kettős adóztatás megszüntetésére
irányuló választottbírósági egyezmény (90/436/EGK), a különböző tagállambeli társult
vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről szóló (2003/49/EK)
irányelv, valamint a közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA) irányuló javaslat, amely
egységes szabályokat tartalmaz az Unióban működő vállalkozások adóköteles nyereségének
kiszámításához (COM(2011) 0121);. A személyi adózás tekintetében meg kell említeni a
megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló (2003/48/EK) irányelvet,
valamint az osztalékok adóztatásáról (COM(2003) 0810) és a foglalkoztatói nyugdíjak
határokon átnyúló biztosítása előtti adóakadályok megszüntetéséről szóló (COM(2001) 0214)
közleményeket, a pénzügyi tranzakciós adóra irányuló javaslatot (COM(2011) 0594) és a
tőkeemelést terhelő közvetett adókról szóló 2008/7/EK irányelvet. A Bíróság számos ítéletet
hozott az uniós polgárok közvetlen adóztatására vonatkozóan.
Az adópolitikai kérdések közül kiemelt helyen szerepel az Unió napirendjén az adókijátszás
és az adóelkerülés elleni küzdelem, amelyet a Bizottság a prioritások közé sorolt[3]. Az
adócsalás és adókijátszás elleni küzdelem vonatkozik a közvetlen (különösen a káros adózási
gyakorlatok elleni küzdelemre vonatkozó intézkedések) és a közvetett adózásra (be nem fizetett
héa) is, és különösen az információk megosztására épít. Az Európai Unióban évente mintegy
egybillió euró adóbevétel vész el adókijátszás és adóelkerülés miatt, ami veszélyezteti a
tisztességes versenyt, és hatalmas mértékű bevételkiesést jelent az államháztartások számára.
Az adócsalással szembeni fellépés érdekében a Bizottság cselekvési tervet (COM(2012) 0722)
és két ajánlást fogadott el, melyek közül az egyik az agresszív adótervezésről (C(2012) 8806),
a másik a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó minimumkövetelmények ösztönzéséről szól
(C(2012) 8805). Ezek kidolgozására az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem
megerősítését célzó konkrét intézkedésekről szóló 2012. júniusi közlemény (COM(2012) 0351)
nyomán került sor.
A Tanács 2013 májusában az adókikerülésről és az adócsalásról szóló következtetéseket
fogadott el[4], amelyekben kiemeli, hogy ötvözni kell a nemzeti, az uniós és a globális
szintű erőfeszítéseket, valamint megerősíti, hogy támogatja a G8-ak, a G20-ak és az OECD
keretében folytatott, az automatikus információcserével kapcsolatos munkát. Ugyanezen az
ülésen a Tanács a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv felülvizsgálatát is megvitatta,
amelynek célja az irányelv hatályának oly módon történő bővítése, hogy az az összes típusú
megtakarításból származó kamatjövedelemre, valamint kamatot termelő termékre kiterjedjen.
A Tanács 2014. március 24-én irányelvet fogadott el a kamatjövedelem adóztatásáról szóló
2003/48/EK irányelv módosításáról. A módosított irányelv bizonyos joghézagok megszüntetése
érdekében kiterjeszti a jelenlegi szabályok hatályát azáltal, hogy megerősíti a kamatjövedelemre
vonatkozó információcserére irányadó uniós szabályokat, és lehetővé teszi a tagállamok
számára az adócsalás és az adókijátszás hatékonyabb visszaszorítását. A tagállamoknak
2016. január 1-jéig kell elfogadniuk az irányelvnek való megfelelést biztosítani hivatott nemzeti
jogszabályokat.
Az agresszív adótervezéssel kapcsolatos uniós társaságiadó-szabályok szigorítása
(transzferárképzési ügyletek, csoporton belüli kifizetések), a káros adóverseny megelőzése és a
héa-adójogszabályoknak való megfelelés javítása segíthet az adózási joghézagok betömésében.
E joghézagokat az uniós jogalkotási eljárás részeként is vizsgálják. Eredmények születtek
a csoporton belüli kifizetések adóügyi kezelése és a transzferárképzési ügyletek kezelése

[3]Ld. a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker és alelnöke, Frans Timmermans 2014. november 12-i levelét a Tanács
és a Parlament elnökeinek.
[4]A 9405/13. sz. tanácsi dokumentum.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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terén[5]. A közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetése megszüntethet számos adótervezési
lehetőséget az egységes piac gazdasági hatékonyságát befolyásoló adóügyi akadályok
többségével együtt. A javaslatról már három éve folynak a tárgyalások, eredménytelenül.
Azonban várhatóan újrakezdik a tárgyalásokat a multinacionális vállalatoknak kedvező
adószabályok alkalmazásából fakadó aggodalmak miatt.
Nemzetközi szinten javult az információk megosztása. Az automatikus információcsere
esetében az új globális OECD-standard korai alkalmazásáról szóló, 2014. október 29-
i megállapodás kimondja, hogy az aláírók (50 ország, köztük a 28 uniós tagállam)
információit 2015. december 31-től kezdve gyűjtik, és 2018 helyett már 2017-ben
megosztják. Az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi
betartásáról szóló, 2010. évi amerikai törvény (FATCA – Foreign Account Tax Compliance
Act) hasonló elemeket tartalmaz, mint az OECD-standard. Az uniós tagállamok 2017-
től a közigazgatási együttműködésről szóló módosított irányelv keretében alkalmazzák az
automatikus információcserét, amelynek célja az automatikus információcserére vonatkozó
globális OECD-standard átültetése az uniós jogszabályokba, a Tanács 2014. október 14-i
megállapodása alapján. A megtakarítások adóztatásáról szóló uniós irányelv rendelkezései
korlátozottabbak, és felfüggesztésre kerülnek, amint az automatikus információcserét bevezetik.
A G20-ak/OECD az adóalap-erózióval és a nyereségátcsoportosítással foglalkozó cselekvési
terve a nemzeti adórendszerek joghézagaival foglalkozik, amelyeket a multinacionális
vállalatok kihasználnak az adófizetés elkerülésére vagy adóköteles bevételük csökkentésére.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament összességében támogatja a Bizottság adóztatással kapcsolatos programjainak
fő irányvonalait. Különféle jelentésekben elismerte, hogy az adóverseny „önmagában véve
hatékony eszköze lehet az adóprés enyhítésének”, és elősegítheti az adminisztratív terhek
csökkentését, a versenyképesség növelését és az európai szociális modell korszerűsítését. Az
uniós szintű fellépést több területen is szükségesnek ítélte: ezek közé tartozik a diszkrimináció,
a kettős adóztatás és a bürokratikus akadályok megszüntetése; a végleges héarendszerre való
áttérés, amelyben a származási ország elve maradéktalanul érvényesül; valamint a „szennyező
fizet” elvének szorgalmazása az energia adóztatásánál.
Az adózás területén alkalmazott egyhangú döntéshozatal kivétel nélküli fenntartása megnehezíti
az Unió számára szükséges, megfelelő szintű adópolitikai koordináció elérését, ezért a Bizottság
bizonyos adóügyi kérdések vonatkozásában javaslatokat tett a minősített többségi szavazásra
való áttérésre. A tagállamok azonban nem értettek egyet ezekkel a javaslatokkal.
A Parlament 2010. február 2-án jelentést fogadott el a jó kormányzás adóügyek terén történő
előmozdításáról[6], amelyben felelős adópolitikát, átláthatóságot, minden szintre kiterjedő –
nemzeti, európai és világszintű – információcserét és tisztességes adóversenyt szorgalmazott.
2013. december 12-én a Parlament a Bizottság adócsalással szembeni fellépéssel kapcsolatos
cselekvési tervén alapuló állásfoglalást fogadott el az adókijátszással és adókikerüléssel
szembeni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra irányuló felhívásról az
Unióban[7]. Ebben méltányolta a Bizottságnak az adócsalás, adókikerülés és agresszív
adótervezés elleni küzdelem fokozására irányuló, az adózási joghézagok csökkentését célzó
erőfeszítéseit.

[5]Példa erre a Tanács irányelve a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás
közös rendszeréről szóló 2011/96/EU irányelv módosításáról (a csoporton belüli kifizetések adóügyi kezelése).
[6]HL C 341., 2010.12.16., 29. o.
[7]Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0593.
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A Parlament állásfoglalást fogadott el 2015. március 25-én az adózásról szóló, 2014. évi
éves jelentésről[8], melyet a Gazdasági és Monetáris Bizottság készített. Az állásfoglalás az
EU külső fellépései tekintetében három kiemelt területet jelöl meg. Ezek a következők: i. a
belső piac előnyeinek fokozása az adópolitika révén; ii. az adócsalás, az adókijátszás, az
agresszív adótervezés és az adóparadicsomok elleni küzdelem; és iii. a megvalósítható adóügyi
koordináció előmozdítása a hosszú távú, növekedésorientált gazdaságpolitika érdekében.
Az állásfoglalás üdvözli az automatikus információcserével kapcsolatos megállapodást,
és felszólít a banktitok végleges megszüntetésére az EU-ban 2015 júniusától kezdve.
Szorgalmazza, hogy a harmadik országokkal való adómegállapodásokat is kössék meg
2015. június 30-a előtt, és kezdjenek az átláthatósági előírások alkalmazására vonatkozó
koordinált uniós szintű fellépésbe a harmadik országok tekintetében azáltal, hogy ezen
előírásokat belefoglalják a jövőbeni kereskedelmi megállapodásokba.
Dario Paternoster
05/2016

[8]Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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