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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\882669HU.doc 3/16 PE475.870v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................14



PE475.870v01-00 4/16 PR\882669HU.doc

HU



PR\882669HU.doc 5/16 PE475.870v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM (2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanács tervezetére (COM (2011)0121),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0092/2011),

– tekintettel a holland Felsőház, a svéd Parlament, a bolgár Országgyűlés, a brit Alsóház, a 
lengyel Szejm, a máltai Parlament, a szlovák Nemzeti Tanács, az ír Képviselőház és a 
román Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
(2.) Jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, amelyek szerint a 
jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unión belül határon 
átnyúló üzleti tevékenységet folytatni 
kívánó vállalatok komoly akadályokkal és 

(1) Az Európai Unión belül határon 
átnyúló üzleti tevékenységet folytatni 
kívánó vállalatok komoly akadályokkal és 
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piaci torzulásokkal szembesülnek a 27 
különböző társaságiadó-rendszer megléte 
miatt. Ezek az akadályok és torzulások 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését. Az akadályok visszafogják az 
uniós beruházásokat és ellentétesek a 
Bizottság „EURÓPA 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címmel, 
2010. március 3-án elfogadott 
közleményében rögzített prioritásokkal. 
Ellentétesek a magas versenyképességű 
szociális piacgazdaságra vonatkozó 
követelményekkel is.

piaci torzulásokkal szembesülnek a 27 
különböző társaságiadó-rendszer megléte 
miatt. Ezek az akadályok és torzulások 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését. Az akadályok visszafogják az 
uniós beruházásokat és ellentétesek a 
Bizottság „EURÓPA 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címmel, 2010.
március 3-án elfogadott közleményében 
rögzített prioritásokkal, az Euró Plusz 
Paktummal, valamint a magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
létrehozásához szükséges gazdasági, 
költségvetési és adóügyi integrációval.

Or. nl

Indokolás

Frissítés.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 
illetően.

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 
illetően. A tagállamok számára tehát 
fennmarad annak lehetősége is, hogy 
vállalkozásaik számára elsősorban 
adójóváírás formájában ösztönzőket 
biztosítsanak.

Or. nl

Indokolás

Magától értetődik.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem a tagállami 
társaságiadó-kulcsok harmonizálása 
irányába tett első lépés. Ha azonban 
nyilvánvalóvá válik, hogy az adókulcsok 
bizonyos fokú harmonizációja javítaná a 
társasági adózás gazdasági 
hatékonyságát, eredményességét és 
méltányosságát, a kérdést ezen irányelv 
értékelésekor újból meg lehet vizsgálni.

Or. nl

Indokolás

Noha az adókulcsok harmonizációja most nincs terítéken, nem zárhatjuk ki teljesen ennek 
jövőbeli lehetőségét.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A széles adóalap, a konszolidáció és a 
tagállamok nemzeti társaságiadó-
kulcsokra vonatkozó mérlegelési jogköre 
adósemlegessé teszik a KKTA-t. 

Or. nl

Indokolás

Magától értetődik.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Amennyiben a KKTA befolyásolná a 
regionális vagy helyi hatóságok 
adóbevételeit, a tagállamok alkotmányos 
rendszerüknek megfelelő és ezen 
irányelvvel összeegyeztethető 
intézkedéseket hozhatnak e helyzet 
orvoslására.

Or. nl

Indokolás

Egyes tagállamok különösen erős regionális kormányzati rendszere nem akadálya a KKTA 
bevezetésének.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A rendszernek tartalmaznia kell egy 
általános, visszaélés elleni szabályt, 
amelyet a visszaélések konkrét típusainak 
elkövetését megakadályozó intézkedések 
egészítenek ki. Az intézkedések 
korlátozásokat tartalmaznak azon kapcsolt 
vállalkozásoknak fizetett kamatokra 
vonatkozóan, amelyek adózási okból 
olyan, az Európai Unión kívüli, alacsony 
adómértékű országban rezidens vállalatok, 
amely ország az adózás és a biztosítási 
díjak területén történő közigazgatási 
együttműködésről szóló 2011/16/EU 
tanácsi irányelvhez hasonló megállapodás 
alapján nem folytat információcserét a 
kamatot fizető tagállamával.

(20) A rendszernek tartalmaznia kell egy 
hatékony, általános, visszaélés elleni 
szabályt, amelyet a visszaélések konkrét 
típusainak elkövetését megakadályozó 
intézkedések egészítenek ki. Az 
intézkedések korlátozásokat tartalmaznak 
azon kapcsolt vállalkozásoknak fizetett 
kamatokra vonatkozóan, amelyek adózási 
okból olyan, az Európai Unión kívüli, 
alacsony adómértékű országban rezidens 
vállalatok, amely ország az adózás és a 
biztosítási díjak területén történő 
közigazgatási együttműködésről szóló 
2011/16/EU tanácsi irányelvhez hasonló 
megállapodás alapján nem folytat 
információcserét a kamatot fizető 
tagállamával.
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Or. nl

Indokolás

Magától értetődik.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ez az irányelv a társasági adózás 
egyik alapvető elemének radikálisan új 
megközelítését alkalmazza. Ezért alapos 
elemzésre és értékelésre van szükség, 
amint azt érdemben el lehet végezni. A 
társasági adózás alkalmazásának és 
végrehajtásának ciklusai miatt a 
hatálybalépést követő öt éven belül 
komoly értékelésre nem kerülhet sor.

Or. nl

Indokolás

Egyesek három év utáni értékelést szorgalmaznak. Ez azonban nem éri meg, figyelembe véve 
a pénzügyi év lezárásából, az adóbevallás benyújtásából, az adóhatóságok általi 
ellenőrzésből és az adó megfizetéséből álló folyamatot, ami azt jelenti, hogy ennyi idő alatt túl 
kevés teljes ciklus telne el.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) A felülvizsgálati záradék alapján 
elvégzett elemzésnek ki kell térnie az 
alábbiak vizsgálatára is: a KKTA 
választható jellege, a harmonizáció 
korlátozása az adóalapra, az arányos 
felosztási képlet és a KKTA hasznossága a 
kkv-k szempontjából.
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Or. nl

Indokolás

Magától értetődik.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80. cikk 80. cikk

Visszaélés elleni általános szabály Visszaélés elleni általános szabály
Az adóelkerülést célzó színlelt ügyleteket 
figyelmen kívül kell hagyni az adóalap 
kiszámításának alkalmazásában.

Az elsősorban az adóelkerülést célzó 
színlelt ügyleteket figyelmen kívül kell 
hagyni az adóalap kiszámításának 
alkalmazásában.

Az első bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a valódi kereskedelmi ügyletekre, 
amikor az adóalany választani tud egy 
vagy több olyan lehetséges ügylet között, 
amelyek kereskedelmi eredménye 
megegyezik, de eltérő adóköteles összeget 
eredményeznek.

Az első bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a valódi kereskedelmi ügyletekre, 
amikor az adóalany választani tud egy 
vagy több olyan lehetséges ügylet között, 
amelyek kereskedelmi eredménye 
megegyezik, de eltérő adóköteles összeget 
eredményeznek.

Or. nl

Indokolás

A visszaélés elleni általános szabály helyesen a ténybeli vonatkozást és a szándékot egyaránt 
figyelembe veszi. Az előadó véleménye szerint azonban a színlelt ügyletek végrehajtása esetén 
(ténybeli vonatkozás) elegendő, ha az adóelkerülés szándéka egyértelmű.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

133. cikk 133. cikk

Felülvizsgálat Felülvizsgálat
Az irányelv hatálybalépését követő öt év Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
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elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek minden esetben ki kell térnie 
az irányelv XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából. 

Or. nl

Indokolás

Magától értetődik.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

133. cikk 133. cikk

Felülvizsgálat Felülvizsgálat
Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie ezen eszköz 
választható jellegére és az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Or. nl

Indokolás

A közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetése olyan radikálisan új dolog az Unióban, 
hogy jobb lenne előbb lehetővé tenni annak önkéntes alapon való kipróbálását. Emellett 
választható jellege vonzóbbá is tenné a tagállamok számára a KKTA elfogadását (amelyet 
csak a Tanács egyhangú határozatával lehet jóváhagyni). Ennek ellenére fel kell készülnünk 
arra, hogy öt év elteltével és azt követően értékeljük a választható jelleget.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

133. cikk 133. cikk

Felülvizsgálat Felülvizsgálat
Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az adóalap 
harmonizálásának az adókulcsok 
harmonizálására való kiterjesztése 
szükségességének elemzésére, valamint az
irányelv XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Or. nl

Indokolás

A közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetését helyénvaló az adóalappal kezdeni, és a 
tagállamokra hagyni az adókulcsok megállapítását. A javaslat hatásának értékelésekor 
azonban ez utóbbi szempontot is meg kell vizsgálni.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

133. cikk 133. cikk
Felülvizsgálat Felülvizsgálat

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
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adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából. A jelentésnek az eszköz 
kkv-k általi igénybevételéről és 
használhatóságáról szóló vizsgálatot is 
tartalmaznia kell.

Or. nl

Indokolás

A kkv-k a legnagyobb foglalkoztatók az Európai Unióban, és ők hozzák létre a legtöbb új 
munkahelyet. Különös tekintettel arra, hogy a várakozásokkal ellentétben csak a KKTA-ról 
szóló javaslatot terjesztették elő anélkül, hogy ezzel egyidejűleg beterjesztették volna azt a 
javaslatot, amely szerint a határokon átnyúló tevékenységet végző kkv-kra a székhelyük 
szerinti tagállam adószabályai vonatkoznak, a hatásvizsgálatnak a KKTA tényleges 
igénybevételére és kkv-k számára való elérhetőségére is ki kellene terjednie.
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INDOKOLÁS

A javaslat tartalma

A közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló irányelv közös szabályokat fektet le 
az Európai Unióban működő társaságokra alkalmazandó adóalap kiszámítása vonatkozásában. 

Ez az uniós adózási keretrendszer átfogó szabályrendszert állapít meg az egyes vállalatok 
vagy leányvállalatok egyedi adóeredményének megállapításához, ezen eredmények 
konszolidációjához – amennyiben vannak más csoporttagok –, valamint a konszolidált 
adóalapnak – amennyiben az pozitív – az arra jogosult tagállamok közötti arányos 
felosztásához.

A konszolidált adóalap arányos felosztására alkalmazott képlet három azonos súlyozású 
tényezőt tartalmaz: árbevétel, munkaerő és eszközök. 

Az adóalanyok adóalapjából az adott tagállamra eső részre minden tagállam a saját adókulcsát 
fogja alkalmazni. Az irányelv csak az adóalap kiszámítását és arányos felosztását 
harmonizálja. Az adókulcsok megállapítása tagállami hatáskörben marad. 

A harmonizáció a pénzügyi beszámolásra vonatkozó nemzeti szabályokat sem érinti.

A KKTA választható. Minden társaság alkalmazhatja a KKTA-t, függetlenül a méretétől vagy 
attól, hogy végez-e határokon átnyúló tevékenységet, azonban használatára senkit sem 
köteleznek. A KKTA-t választó vállalkozás öt évre kötelezi el magát, és a rendszer 
alkalmazása három évvel automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a vállalkozás három 
hónappal az adott alkalmazási időszak lejárta előtt felmondja a rendszerben való részvételt. 

A javaslat tartalmaz még visszaélés elleni szabályokat, valamint meghatározza, hogy a 
tagállamoknak miként kell a KKTA-t az „egyablakos ügyintézéssel” igazgatniuk.  

Az irányelv négy tekintetben ad határozatlan időre felhatalmazást a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Az irányelv felülvizsgálati záradékot is tartalmaz, amely kifejezetten kitér az adóalap arányos 
felosztására vonatkozó képlet működésére.

Végezetül, az irányelv átültetése során a tagállamoknak megfelelési táblázatot kell átadniuk a 
Bizottságnak.

Az előadó álláspontja

Az előadó véleménye szerint a KKTA egyrészt az európai belső piac, másrészt az euróövezet 
stabilitása érdekében szükséges európai gazdasági integráció kiteljesítésének elengedhetetlen 
eszköze. A jelenlegi válság nem jelenthet akadályt, inkább fel kellene gyorsítania a KKTA 
bevezetését.



PR\882669HU.doc 15/16 PE475.870v01-00

HU

Az előadó ezért örömmel állapítja meg, hogy e jelentést megelőzően valamennyi európai vagy 
euróövezeti csúcstalálkozó kifejezetten megemlítette a KKTA-t. Megjegyzi, hogy 2011. 
augusztus 18-án a német kancellár és Franciaország elnöke közös levelet írt az Európai 
Tanács elnökének, amelyben szorgalmazta a KKTA-ról folyó tárgyalások 2012 vége előtti 
lezárását, kifejezetten kijelentve (talán a nyomásgyakorlás céljából?), hogy egy kétoldalú, 
francia-német kormányközi kezdeményezésen dolgoznak.

A KKTA irányában megmutatkozó pozitív érdeklődést bizonyára az Európai Parlament is 
örömmel fogadja, elsősorban azért, mert az elmúlt években a Parlament maga is 
hasonlóképpen szorgalmazta a KKTA bevezetését. 
Előadóként tehát teljes támogatásomról szeretném biztosítani ezt az irányelvre irányuló 
javaslatot, és kérem a Tanácsot, hogy haladéktalanul kezdje meg a javaslatról folyó további 
vitát, és hozzon pozitív döntést. 

Egyes nemzeti parlamentek tiltakozásukat fejezték ki, mivel véleményük szerint a Bizottság 
megsértette a szubszidiaritás elvét. Az előadó nem ért egyet ezekkel tiltakozókkal. A belső 
piac különböző torzulásai csak közös adminisztratív eljárásokat és egyablakos adminisztrációs 
rendszert alkalmazó közös szabályrendszer elfogadásával orvosolhatók. Az előadó ezért 
támogatja a Bizottság azon döntését, hogy nem vizsgálja felül a javaslatot.  

Az előadó hangsúlyozni kívánja a KKTA bevezetésének fő előnyeit:
 nagyobb adóügyi átláthatóság, ami méltányosabbá és hatékonyabbá teszi az 

adórendszert; 
 a megfeleléssel kapcsolatos költségek és az adminisztrációs terhek csökkentése, ami 

javítja a határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások növekedési kilátásait, 
vonzóbbá teszi az Európai Uniót a külföldi befektetők számára, és javítja a belső 
piacra való belépés lehetőségét azon vállalkozások számára, amelyek még nem 
folytatnak határokon átnyúló tevékenységet; 

 a belső piacon az allokációra vonatkozó döntések várhatóan a jelenleginél inkább az 
adósemleges jellegű társadalmi és gazdasági megfontolások alapján születnek majd; 

 az adózással kapcsolatos problémák két típusának – egyrészt az adóelkerülés és az 
adócsalás, másrészt a kettős adóztatás – visszaszorítása;

Minél többen vesznek részt a KKTA-rendszerben, annál nagyobbak lesznek az elért előnyök. 
Ezért vonzó az az elképzelés, hogy a rendszert opcionális helyett kötelezővé tegyék. Mivel 
azonban a konszolidált adóalap európai uniós bevezetése már önmagában is annyira új, 
radikális és tulajdonképpen bizonyos mértékig még mindig kísérleti jellegű, és mivel a 
jelenlegi gazdasági helyzet talán nem a legalkalmasabb arra, hogy minden társaságot – kicsit 
és nagyot egyaránt – kötelezni lehessen a radikálisan új rendszerre való átállásra, az előadó 
helyesebbnek látja a KKTA választható jellegének fenntartását. Javasolja ugyanakkor e 
megközelítés kellő időn belüli felülvizsgálatát, és ilyen értelmű módosítást terjeszt elő a 
felülvizsgálati javaslathoz.

A lehető legnagyobb előny elérése érdekében a KKTA-t kívánatos lenne az Európai Unió 
egészében bevezetni. Az előadó inkább a (választható) KKTA-nak az Európai Unió 
egészében történő bevezetését támogatja a megerősített együttműködés valamilyen formájával 
járó kötelező rendszerrel szemben. Ha azonban a Tanácsban nem sikerül megfelelő 
egyetértésre jutni minden tagállammal, mindenképpen a megerősített együttműködést kell 
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választani. Ebben az esetben törekedni kell az összes euróövezetbe tartozó vagy várhatóan 
belépő tagállam részvételére, miután jövőbeli gazdasági integrációjuk több okból is alapvető 
fontosságú.

Egy másik vitatott pont a harmonizáció mértéke. Az előadó egyrészt lát előnyöket az 
adókulcsok egymáshoz való közelítésében (minimumkulcsokkal vagy korlátozott 
tartományokkal). Másrészt elismeri, hogy a belső piac megfelelő működéséhez erre nincs 
igazán szükség, és a jelenlegi időszakban, amikor a legtöbb tagállam vagy államháztartása 
rendbetételéért, vagy egyensúlyának megőrzéséért küzd, a radikális harmonizáció nem volna 
helyénvaló. Ha azonban bizonyos idő elteltével úgy tűnik, hogy a tagállamok közötti 
adóverseny több kárt okoz, mint hasznot, még mindig tovább lehet lépni. Noha ez az irányelv 
semmiképpen sem tekinthető a társaságiadó-kulcsok harmonizációjának előfutáraként, az 
előadó javasolja az adókulcsok kérdésének megemlítését a felülvizsgálati záradékban.

Az előadó maradéktalanul támogatja a konszolidáció elvét a belső piac hatékonyságának és a 
KKTA vállalkozások számára történő vonzóvá tételének érdekében egyaránt. Különös 
tekintettel arra, hogy a KKTA szerinti adóalap szélesebb az átlagos nemzeti adóalapnál, és a 
tagállamok maguk állapítják meg az adókulcsokat, a konszolidáció nem jelenthet akadályt a 
tagállamok számára. 

A széles adóalap, a tagállamok adókulcsok megállapítása terén élvezett szuverenitása és a 
konszolidáció együtt lehetővé teszik, hogy a KKTA a vállalkozásokra és az államháztartásra 
gyakorolt hatás szempontjából „adósemleges” legyen.

Az irányelvben rögzített arányos felosztási képlet nem befolyásolja az adóalapot, csak annak 
tagállamok közötti felosztását. A felosztásnak a jogbiztonság követelményét kielégítőnek, 
kiszámíthatónak, gazdaságilag relevánsnak és méltányosnak kell lennie. A javaslatban 
szereplő három meghatározó tényezőt e tekintetben jól választották ki: az adatok ismertek és 
megtalálhatók a könyvelésben, nehezen manipulálhatók, és jelzik a profitot. A munkaerő-
tényező helyesen két részből áll, bérköltségből és a munkavállalók számából, mivel ez 
nagyrészt semlegesíti a tagállamok bérszínvonala közötti különbségeket. Az előadó tehát 
támogatja az arányos felosztási képletet, de egyetért a Bizottsággal abban, hogy a képletet 
indokolt a felülvizsgálati záradék tárgyává tenni. 

Az előadó természetesen üdvözli az egyablakos ügyintézés elvét és a nemzeti adóhatóságok 
közötti fokozott együttműködést. Csak abban kételkedik, hogy az elsődleges adóhatóság 
azonosításának alapja kellő összhangban van-e a gazdasági realitásokkal, és garantálja-e a 
tagállamok közötti megfelelő megoszlást.

Végezetül, az előadó nem tiltakozik a KKTA könyvviteli szabályoktól való függetlenítésére 
vonatkozó javaslat ellen. A másik megoldás egy IFRS alapú rendszer lenne. Ebben az esetben 
az adóalap megállapítását közvetve kiszervezték volna a magánszektorba, és az ennek 
eredményeként létrejövő rendszer valószínűleg nem lett volna megfelelő a kkv-k számára. 


