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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

1. üdvözli a Bizottság közelmúltbeli kezdeményezéseit, és ösztönzi a tagállamokat, hogy az 

egyértelmű, átláthatóbb és tisztességes adószabályozás előmozdítása, az agresszív 

adótervezés elleni küzdelem, a kettős adózás és az adóztatás kettős elmaradása, valamint 

az egymás közötti tisztességtelen és ártalmas adóverseny befejezése által fokozottabban 

lépjenek fel az adócsalással, az adókijátszással és az adókikerüléssel szemben; 

2. felszólít a közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) rendszerének újraindítására, és 

sürgeti annak maradéktalan végrehajtását, amely átfogó hatásvizsgálaton alapul, 

tiszteletben tartja a szubszidiaritást és megfelelő eszközöket tartalmaz a visszaélések 

elkerülésére; úgy véli, hogy a KKTA-nak el kell kerülnie a szükségtelen adminisztratív 

terheket és megfelelési költségeket, és meg kell szüntetnie a nemzeti rendszerek közötti 

joghézagokat; úgy véli, hogy a KKTA-nak ki kell egészítenie egy nyilvános és átlátható 

országonkénti jelentéstétel valamennyi multinacionális vállalatra kiterjedő bevezetését; 

3. emlékeztet, hogy a közelmúlt fejleményei ellenére, a Tanács szintjén nem születnek 

érdemi döntések a társasági adózásra vonatkozóan, és úgy véli, hogy a KKTA alapvetően 

fontos lépés egy európai társaságiadó-rendszer irányába; 

4. tudomásul veszi a Bizottság megközelítését, amely szerint első lépésként egy egyszerű, 

konszolidálás nélküli közös társaságiadó-alapot (KTA) vezetne be, és hogy a 

konszolidáció a későbbiekben történő bevezetéséig egy határokon átnyúló 

veszteségelszámolási elemet iktatna be; rámutat, hogy ez az elem nem helyettesíti 

tökéletesen a konszolidációt, és hogy időre lenne szükség ahhoz, hogy ez az új rendszer 

teljes mértékben működőképes legyen; 

5. úgy véli, hogy az adópolitikák és a társasági adózás az innováció, a versenyképesség, a 

növekedés, a munkahelyteremtés és a befektetések serkentésének fontos eszközei; úgy 

véli, hogy a tagállamoknak a társaságok hatékonyabb, a kijátszást sokkal kevésbé 

toleráló, átláthatóbb és tisztességesebb adóügyi megítélése révén kell előmozdítania a 

vonzóbb, versenyképes és stabil üzleti környezetet, amely lehetővé tenné a vállalkozások 

– többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k), az innovatív vállalkozások, a 

családi vállalkozások, a magánvállalkozók és a szabadfoglalkozásúak – számára, hogy 

határokon átnyúló működésük egyszerűbb legyen az Unión belül, beleértve azt a célt is, 

hogy több külföldi befektetést vonzzanak; helyteleníti, hogy a multinacionális vállalatok 

agresszív adótervezési eszközöket használnak, amelyek révén előnyben vannak a kkv-

kkal szemben, és ezáltal hozzájárulnak azok versenyképességnek csökkenéséhez; felszólít 

a versenyképes, egyszerű, koordináltabb és kevesebb kivételt lehetővé tévő 

adórendszerek előmozdítására, és a káros adóügyi intézkedések felszámolására a 

tagállamokkal való és azok közötti szoros együttműködésben; 

6. határozottan úgy véli, hogy az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés elleni 

küzdelemnek szélesebb kontextusban és az OECD-ajánlásokkal összhangban kell 

megvalósulnia; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot az 

„adóparadicsomok” fogalmának meghatározásához szükséges, uniós 

fogalommeghatározáson alapuló kritériumok megállapítására, és e tárgyban tárgyaljon az 
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Unió nevében a harmadik országokkal kötendő adóügyi megállapodásokról; 

hangsúlyozza, hogy a közös fogalommeghatározás hiánya torzítja a belső piacot, ami 

jogbizonytalansághoz vezet; 

7. hangsúlyozza, hogy az adót és az osztalékot abban az országban kell kifizetni, ahol a 

gazdasági tevékenységekre sor kerül vagy érték teremtődik, illetve ahol a 

közszolgáltatásokat és az állami infrastruktúrákat igénybe veszik; felhívja a tagállamokat, 

hogy tartsák tiszteletben ezeket az elveket nemzeti adójogszabályaikban; sajnálja, hogy a 

nemzeti adórendszerek túlzott bonyolultságát és különbségeit agresszív adótervezési 

célokra használják fel;  

8. e tekintetben hangsúlyozza, hogy egyértelmű, átlátható és koherens szabályokra van 

szükség a nyereség és az értékteremtés elszámolásában; 

9. támogatja az átláthatóság, valamint a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos, 

adóhatóságok közötti automatikus információcsere elvét; megjegyzi, hogy ez növelheti a 

tagállamok közötti bizalmat; úgy véli, hogy az adómegállapítások használatának célja 

jogbiztonság nyújtása és vállalkozásbarát környezet teremtése az adófizetők számára; 

10. rámutat arra, hogy a digitalizáció kihívást jelent a nemzeti adórendszerek és a határokon 

átnyúló tevékenységek számára is; e tekintetben kiemeli, hogy a digitális vállalatok 

számára kidolgozott külön adózási szabályok helyett a társasági adózás általános elveinek 

következetes alkalmazására van szükség; felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a 

digitális vállalkozások „állandó telephelyének” és „gazdasági tartalmának” harmonizált 

meghatározását azzal a céllal, hogy könnyebben meghatározható legyen az egy adott 

területen megtermelt nyereség, és az adókötelezettséget ennek megfelelően lehessen 

megállapítani; 

11. úgy véli, hogy az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra vonatkozó alapvető 

vállalatirányítási elvek a piaci volatilitás csökkentése és a vállalkozásokba vetett bizalom 

növelése révén hozzá fognak járulni egy erős és stabil gazdaság megteremtéséhez; a 

tevékenységüket illető átláthatóság növelése érdekében országonkénti és nyilvános 

jelentéstételre szólít fel az összes ágazatban tevékenykedő nagyvállalat esetében, különös 

tekintettel a megtermelt nyereségre, a befizetett nyereségadóra és a kapott támogatásokra; 

úgy véli, hogy az e területre vonatkozó kötelező jelentéstétel fontos eleme a részvényesek 

és a társadalom felé tett vállalati társadalmi felelősségvállalásnak; 

12. úgy véli, hogy a belső piac hatékony működéséhez átláthatóbb, együttműködésen alapuló 

és fokozatosan harmonizált adózási keretre van szükség; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 

helyzetben az uniós kkv-k tisztességtelen versennyel kerülhetnek szembe a 

multinacionális vállalatokkal szemben, mivel azok mesterségesen úgy alakíthatják 

felépítésüket, hogy csökkentsék a rájuk vonatkozó adókulcsokat; 

13. úgy véli, hogy figyelembe kell venni a tagállamok szuverén jogait, valamint az egyes 

tagállamokon belül és az Unió egészében a növekedésre és a fejlődésre, valamint a 

társadalmi kohézióra gyakorolt hatás tekintetében a gazdasági, kereskedelmi és vállalati 

szektorok sokféleségét; 

14. kiemeli, hogy biztosítani kell az objektív adózási átláthatóság megvalósítását, 

mindeközben garantálva a személyes adatok védelmét, az információcsere bizalmas 
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jellegét és a vállalkozás szabadságát; ösztönzi e tekintetben azon megoldások feltárását, 

amelyek egyensúlyt teremtenek az átláthatóság és a titoktartás között; 

15. hangsúlyozza, hogy az uniós kezdeményezéseknek el kell kerülniük az adminisztratív 

terhek, valamint a követelmények teljesítése miatt felmerülő költségek szükségtelen 

növekedését; úgy véli, hogy minden javaslatnak az adminisztratív eljárás 

jogbiztonságának és átláthatóságának fokozásához, valamint egyszerűsítéséhez és 

felgyorsításához kell vezetnie;  

16. emlékeztet arra, hogy a megtett erőfeszítések ellenére még mindig előfordulnak a kettős 

adóztatásnak olyan esetei, amelyeket meg kell oldani; egyszerűbb, gyorsabb és 

átláthatóbb megoldásokat ösztönöz, különösen a kkv-k, az önálló vállalkozók és a 

szabadfoglalkozásúak esetében; javasolja a külföldön fizetett adók tekintetében kapott 

adójóváírás felhasználásának egyszerűsítését; 

17. megjegyzi, hogy a két- és többoldalú adóügyi egyezmények összetettsége gyakran olyan 

kiskapukat teremt, amelyek a belföldi adórendszerekkel összefüggésben elősegítik az 

adókikerülést; 

18. hangsúlyozza, hogy automatikus, átlátható, azonnali és teljes körű – az 

adómegállapításokat is magában foglaló – információcserére van szükség az illetékes 

adóhatóságok között, amely megvalósulhat egy uniós központi adattár formájában is, és 

ösztönzi az illetékes hatóságok közötti, adózási ügyekkel kapcsolatos információcsere 

javítását; 

19. úgy véli, hogy az adminisztratív terhek csökkentése és a határokon átnyúló eljárások 

egyszerűsítése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak szélesebb körben kellene 

elektronikus megoldásokat alkalmazniuk az adóügyi eljárásokban; 

20. hangsúlyozza a szilárd adóügyi szuverenitás jelentőségét, és szorgalmazza, hogy az 

adóügy valamennyi tagállamban maradjon nemzeti hatáskörben, a Szerződéssel 

összhangban; ugyanakkor ösztönzi az illetékes hatóságok közötti adóügyi 

információcsere fokozását; 

21. javasolja, hogy a Bizottság mérje fel az Unióban található különleges gazdasági övezetek 

hatását, melyek célja a válság vagy a magas munkanélküliségi ráta által súlyosan érintett, 

meghatározott – például határ menti – területek növekedésének és gazdasági 

fellendülésének élénkítése; e tekintetben ösztönzi a bevált gyakorlatok adóhatóságok 

közötti megosztását; hangsúlyozza, hogy azoknak a politikáknak, amelyek célja, hogy 

adókedvezményeket biztosítsanak a hátrányos helyzetű régióknak, összhangban kell 

állniuk a nagyobb adóügyi átláthatóságra és az adókijátszás kezelésére irányuló uniós 

célokkal, és nem áshatják alá a regionális támogatásra vonatkozó, meglévő uniós jogi 

keretet;  

22. elvárja, hogy az Unióban tevékenykedő vállalatok tényleges tulajdonosára/tulajdonosaira 

(végső kedvezményezettjeire) vonatkozó információkhoz az (EU) 2015/849 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1 értelmében történő hozzáférés kiterjedjen a vállalatok 

tényleges globális társaságiadó-kulcsával kapcsolatos, a 2013/34/EU európai parlamenti 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek 

pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.). 
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és tanácsi irányelv1 értelmében kidolgozott és közzétett pénzügyi kimutatásokon alapuló 

információkra is, valamint hogy az ezen, az illetékes állami hatóságok számára könnyen 

érthető nyelven megfogalmazott információkhoz való hozzáférés közvetlenül és online, 

felesleges formalitások nélkül legyen biztosított; 

23. hangsúlyozza, hogy az uniós gazdasági stabilitás hosszú távú biztosításának előfeltétele 

egy költségvetési unió megvalósítása; 

24. úgy véli, hogy a hatékonyabb társasági adózás megvalósítására irányuló 

kezdeményezéseknek olyan javaslatokat is tartalmazniuk kell, amelyek célja az üzleti 

környezet javítása az induló vállalkozások számára, ilyen például a befektetők 

adókedvezmények révén történő ösztönzése arra, hogy tőkenyereségüket magasabb 

kockázatú, kisebb uniós vállalkozásokba fektessék, vagy a részvényopciókra vonatkozó 

adószabályok egyértelműsítése; 

25. hangsúlyozza, hogy a KKTA teljes körű végrehajtásáig támogatni kell a feltételes 

adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel 

foglalkozó különbizottságának munkáját, amely a szabadalmi adókedvezmények, a 

postafiókcégek és az adók elkerülésére vagy minimalizálására létrehozott egyéb 

adótervezési gyakorlatok általi visszaéléseket vizsgálja, mivel az adókikerülés végső 

soron az államadósság növekedéséhez és/vagy a kkv-kat és a polgárokat sújtó adók 

növekedéséhez vezet; 

26. kéri egy olyan szabály kidolgozását, amely szerint a közigazgatási intézmények, például 

az Unió, a tagállamok, valamint a tulajdonukban lévő vállalatok nem fizethetnek 

közpénzt olyan vállalatoknak, amelyek nem tették közzé tényleges 

tulajdonosukat/tulajdonosaikat (végső kedvezményezettjeiket), tényleges globális 

társaságiadó-kulcsukat, valamint országonkénti jelentéseiket; 

27. arra kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a vállalatok K+F-beruházásaira vonatkozó 

adómentesség harmonizált kritériumaira, hogy el lehessen érni az Unió azon célját, hogy 

2020-ra a GDP 3%-át kutatásra fordítsa; 

28. felszólítja a Bizottságot, hogy ne tartózkodjon az EUMSZ 116. cikkének alkalmazásától, 

amely megteremti az ahhoz szükséges jogalapot, hogy a Parlament és a Tanács a rendes 

jogalkotási eljárás keretei között felléphessen a belső piac torzulását eredményező 

gyakorlatok – például a tagállamok által nem átlátható és tisztességtelen 

adómegállapítások révén alkalmazott adóverseny – felszámolása érdekében; 

29. sürgeti a Bizottságot, hogy az Unióban az üzleti környezet javítása és az adókikerülés 

leküzdése érdekében a lehető leghamarabb terjesszen elő jogalkotási javaslatot egy közös 

konszolidált társaságiadó-alap bevezetéséről. 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott társasági formájú 

vállalkozások éves beszámolóiról, összevont éves beszámolóiról és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 182, 2013.6.29., 19. o.). 
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