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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó támogatja az EU Bizottságának azon javaslatát, hogy az EU-ban uniós szintű, 
önkéntes közös konszolidált társaságiadó-alapot (KKTA) vezessen be. 

Az uniós tagállamok különböző adóalapokat alkalmaznak, amelyek a gyakorlatban a 
növekedést és a foglalkoztatást gátló kereskedelmi akadályok. 

A KKTA-javaslat jelentős változásokat eredményezne Európában a társasági adózás terén, és 
a határokon átnyúló tevékenységet folytató társaságok esetében javulást hozhatna, az 
igazgatási költségek és a bürokrácia csökkentése révén. Ezáltal hatékonyabbá válna a belső 
piac, növekedne az uniós társaságok versenyképessége, és javulna az uniós piac globális 
vonzereje más nagy piacokhoz – például az USA-éhoz és Kínáéhoz – képest.

Az előadó főbb észrevételei:

A KKTA-nak a társaságok számára választhatónak kell lennie. A kötelező rendszer 
különösen a kkv-k számára költségnövekedéssel jár, és ezért az európai piacon belül nem 
eredményez növekedést, sem pedig jobb versenyképességet. Az egymással versengő 
rendszereknek és az intézményi versenynek is van értéke. Nem javasolt a rendszer kötelezővé 
tétele azelőtt, hogy ismernénk a gyakorlati tapasztalatokat és a rendszer hatásait. 

1. Az adókulcs szintjének a nemzeti parlamentek hatáskörében kell maradnia. A cél a 
társaságok adóztatási rendszerének javítása, nem pedig az adókulcsok összehangolása.

2. A határokon átnyúló akadályokat fel kell számolni. Ezért a rendszernek kezdettől fogva 
lehetővé kell tennie a nyereség és a veszteség konszolidálását a határokon átnyúló 
tevékenység bővítésének lehetővé tétele érdekében.

3. A KKTA-nak lehetővé kell tennie az egyszerűsítést azáltal, hogy az egész csoportnak 
egyetlen bevallást kell benyújtania egyablakos ügyintézés keretében. A KKTA-rendszer 
számára alapvetően fontos az igazgatási terhek és a bürokrácia csökkentése. Ez mérsékli a 
megfelelés költségeit, de ösztönzést ad egy közös adóeljárás kidolgozása számára is.

4. A rendszernek kellően vonzónak kell lennie ahhoz, hogy a társaságok a KKTA 
alkalmazása mellett döntsenek, és abból számukra valós előnyök származzanak.

Az előadó az alábbi módosításokat javasolja: 

A képlet módosítása – az árbevétel-tényező elhagyása: A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek csak két tényezőn, a munkaerőn és az eszközökön kell 
alapulnia.
A rendeltetési hely szerinti árbevétel jelentős változás a jelenlegi rendszerhez képest, amely a 
adóztatási jogot végső soron a forrás szerinti államnak adja. A forrás elvének az uniós 
tagállamok körében erőteljes a beágyazottsága, és az OECD nemzetközi adóztatással 
kapcsolatos munkájának is hosszú ideje vezérelve. 
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Emellett a kis hazai piaccal rendelkező kis és közepes méretű tagállamok e képlet révén 
jelentős adóbevételtől eshetnek el.

A rendeltetési helyen alapuló árbevételi tényező ezenfelül eléggé könnyen manipulálható is 
lenne. Egy (valamely nem KKTA-államban működő) független ügynököt meg lehetne bízni, 
hogy az adott piacon közvetítőként értékesítse a termékeket a csoport nevében, és az árbevétel 
rendeltetési helyét így a „szándék szerinti” államból a választott államba helyezze át. Ezen 
adótervezési lehetőségek veszélybe sodorhatnák e tényező legitimitását, és minden 
valószínűség szerint az elkerülésre vonatkozó összetett szabályzást tennének szükségessé.

KKTA-fórum: Egy tagállamok közötti KKTA-fórum bevezetése bíróságon kívüli 
vitarendezés céljából (a (2) preambulumbekezdés és a 123. cikk módosítása).

Gyorsabb felülvizsgálat: A Bizottságnak már három év után felülvizsgálatot kellene 
végeznie a KKTA hatásainak felmérésére – 133. cikk.

A KKTA hatásainak felmérése az irányelv felülvizsgálata során: A Bizottság három év 
elteltével egy uniós szintű KKTA létrehozása céljából értékeli a kötelező rendszer bevezetése 
melletti és elleni érveket.  

A Bizottság elemzi az irányelvnek a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű 
adóalapjaira gyakorolt hatásait is, ideértve a gazdasági tevékenység és a munkahelyek EU-n 
belüli áthelyezésével járó társadalmi-gazdasági hatásokat is.

Megfontolandó a KKTA kiterjesztése a társaságokon kívüli adóalanyokra, például 
partnerségekre: Néhány tagállamban számos társaság partnerségként működhet. A 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a partnerségek is kezelhetők-e társaságokként.

A teljesítés százalékos arányára vonatkozó elem a hosszú távú szerződésekben: A 24. 
cikk törlendő, mivel a társaságokat nem szabad e számítás kizárólag adózási célokra való 
elvégzésére kötelezni. Az a tagállamok számviteli rendszereiben nem közös, és a rendszer 
összetettségét növeli.

A KKTA vonzerejének növelése: A KKTA-ra vonatkozó rendelkezéseknek a jelenlegi 
nemzeti rendszereknél előnyösebbeknek kell lenniük a társaságok számára. 

Az értékcsökkenési szabályoknak a társaságok számára kedvezőeknek kell lenniük. A 39. 
cikkben e szintet a társaság eszközhalmazára vonatkozó értékcsökkenési arány 25-áról 35%-
ára kell növelni.  

Az 59. cikkben foglalt, a csoporton belüli ügyletek rögzítésére vonatkozó követelmény 
megkérdőjelezhető, mivel a társaságok számára további adminisztrációs terhet és költséget 
eredményezne.

Egyértelmű auditrendelkezések: a 122. cikkben. Az a helyzet, hogy az adózási 
joghatóságtól függetlenül bármely illetékes hatóság kezdeményezheti a teljes csoportra vagy a 
csoport egy részére vonatkozó auditot, elfogadhatatlan igazgatási következményekkel járna.
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Szigorúbb szabály visszaélések esetén: A 80. cikkben módosítás szükséges annak 
érdekében, hogy az adóalap kiszámításakor az elsősorban az adóelkerülést célzó színlelt 
műveleteket figyelmen kívül kelljen hagyni.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adóverseny nyomást gyakorol a 
kormányokra, hogy kiadásaikat ellenőrzés 
alatt tartsák. Egy uniós szintű, önkéntes 
konszolidált közös társaságiadó-alap 
(KKTA) bevezetése ugyanakkor nem 
befolyásolhatja az adóversenyt, mivel a 
rendszer nem jár az adókulcsok 
harmonizációjával.

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A belső piac javítása kulcsfontosságú 
tényező a növekedés és a 
munkahelyteremtés ösztönzésében. A 
KKTA bevezetése javítja az Unión belüli 
növekedést és munkahelyteremtést azáltal, 
hogy csökkenti a társaságok, különösen 
az egyidejűleg több tagállamban működő 
kisvállalkozások igazgatási költségeit és a 
bürokráciát.
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Or. en

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek három
azonos súlyozású tényezőt (munkaerő,
eszközök és árbevétel) kell tartalmaznia. A 
munkaerő-tényezőt a bérköltség és a 
létszám alapján kell kiszámítani (minden 
tétel felét kell figyelembe venni). Az 
eszköztényezőnek minden befektetett 
tárgyi eszközt tartalmaznia kell. Az 
immateriális javakat és a pénzügyi 
eszközöket nem kell szerepeltetni a 
képletben mobilis jellegűk miatt, továbbá, 
mert fennáll a rendszer megkerülésének 
kockázata. E tényezők alkalmazása 
megfelelően súlyt ad a származási 
tagállamok érdekeinek. Végül pedig az 
árbevételt azért kell figyelembe venni, 
hogy biztosítható legyen a rendeltetési 
tagállam méltányos részesedése. E 
tényezők és súlyozások garantálják, hogy a 
nyereség ott adózik, ahol keletkezik. Az 
általános elvtől eltérve, egy védzáradék is 
beépítésre kerül, ami alapján lehetőség van 
alternatív módszer alkalmazására azokban 
az esetekben, ahol az adóalapnak a 
felosztása nem tükrözi méltányosan az 
üzleti tevékenység nagyságát.

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek két
azonos súlyozású tényezőt (munkaerő és
eszközök) kell tartalmaznia. A munkaerő-
tényezőt a bérköltség és a létszám alapján 
kell kiszámítani (minden tétel felét kell 
figyelembe venni). Az eszköztényezőnek 
minden befektetett tárgyi eszközt 
tartalmaznia kell. Az immateriális javakat 
és a pénzügyi eszközöket nem kell 
szerepeltetni a képletben mobilis jellegűk 
miatt, továbbá, mert fennáll a rendszer 
megkerülésének kockázata. E tényezők 
alkalmazása megfelelően súlyt ad a 
származási tagállamok érdekeinek. E 
tényezők és súlyozások garantálják, hogy a 
nyereség ott adózik, ahol keletkezik. Az 
általános elvtől eltérve, egy védzáradék is 
beépítésre kerül, ami alapján lehetőség van 
alternatív módszer alkalmazására azokban 
az esetekben, ahol az adóalapnak a 
felosztása nem tükrözi méltányosan az 
üzleti tevékenység nagyságát.

Or. en

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A Bizottságnak kezdeményeznie kell 
a közös transzferár-képzési fórumhoz 
(KTKF) hasonló új, a KKTA-val 
foglalkozó fórumot, amelyhez a 
társaságok a KKTA-val kapcsolatos 
kérdésekkel és vitákkal fordulhatnak. E 
fórumnak iránymutatással kell szolgálnia 
a társaságok és tagállamok számára, és az 
EUMSZ 267. cikkének második bekezdése 
szerinti bíróságnak kell minősülnie.

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak egy ötéves időszakot 
követően felül kell vizsgálnia az irányelv
alkalmazását, és a tagállamoknak ebben 
megfelelő adatok szolgáltatásával kell 
támogatnia a Bizottságot,

(27) A Bizottságnak az ezen irányelv 
hatálybalépése után három évvel felül kell 
vizsgálnia annak alkalmazását, és a 
tagállamoknak ebben megfelelő adatok 
szolgáltatásával kell támogatnia a 
Bizottságot,

Or. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A levonható kiadások közé tartozik az 
értékesítés összes költsége, továbbá az 
adóalanynál a jövedelemszerzéssel vagy 
annak biztosításával kapcsolatban 
felmerült, hozzáadottérték-adó nélküli 
kiadások, ideértve a kutatás és fejlesztés 

A levonható kiadások közé tartozik az 
értékesítés összes költsége, továbbá az 
adóalanynál a jövedelemszerzéssel vagy 
annak biztosításával kapcsolatban 
felmerült, hozzáadottérték-adó nélküli 
kiadások, ideértve a kutatás és fejlesztés 
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költségét és az üzleti célú (tulajdon- vagy 
hitelviszonyt megtestesítő) forrásbevonás 
költségét.

költségét és az üzleti célú (tulajdon- vagy 
hitelviszonyt megtestesítő) forrásbevonás 
költségét. A környezetvédelemmel és a 
szén-dioxid-kibocsátással összefüggő, 
rendszeres költségek szintén levonható 
kiadásoknak minősülnek.

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk törölve

Hosszú lejáratú szerződések
1. Hosszú lejáratú szerződésnek minősül 
az alábbi feltételeknek megfelelő 
szerződés:
a) a szerződés tárgya gyártás, beszerelés, 
építés vagy szolgáltatásnyújtás;
b) időbeli hatálya meghaladja vagy 
várhatóan meghaladja a 12 hónapot.
2. A 18. cikktől eltérve, a hosszú lejáratú 
szerződések adózási szempontú 
elszámolása azon az összegen történik, 
amely megfelel a szerződés adott adóévben 
teljesített részének. A teljesítés százalékos 
aránya az adott évi költségeknek a becsült 
összköltséghez viszonyított arányára vagy 
a teljesítési szint adóév végi szakértői 
becslésére történő hivatkozással 
állapítható meg.
3. A hosszú lejáratú szerződésekhez 
kapcsolódó költségeket abban az 
adóévben kell figyelembe venni, 
amelyikben felmerültek.

Or. en
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Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nem a 36. és a 40. cikkben említett 
befektetett eszközöket együtt, egy 
eszközkészletben kell értékcsökkenteni az 
értékcsökkenési alap 25%-ának megfelelő 
éves ütemben.

1. A nem a 36. és a 40. cikkben említett 
befektetett eszközöket együtt, egy 
eszközkészletben kell értékcsökkenteni az 
értékcsökkenési alap 35%-ának megfelelő 
éves ütemben.

Or. en

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 és 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A csoportok következetes és 
megfelelően dokumentált módszert 
alkalmaznak a csoporton belüli ügyletek 
számba vételéhez. A csoportok kizárólag 
valós üzleti indokkal, az adóév kezdetén 
változtathatnak módszerükön.

törölve

4. A csoporton belüli ügyletek 
elszámolására szolgáló módszernek 
alkalmasnak kell lennie a csoporton belüli 
valamennyi transzfer és értékesítés 
bekerülési értékének vagy, amennyiben az 
alacsonyabb, az adózási célú értékének a 
megállapítására.

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóelkerülést célzó színlelt ügyleteket 
figyelmen kívül kell hagyni az adóalap 

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

Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely azonos 
súlyozást ad az értékesítés árbevételének, a 
munkaerőnek és az eszközöknek, az 
alábbiak szerint alakul:

1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely azonos 
súlyozást ad a munkaerőnek és az 
eszközöknek, az alábbiak szerint alakul:

Or. en

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg

lapkonsz.adóa
Eszköz
Eszköz

3
1

Munkavá.
Munkavá.

2
1

Bérktg.
Bérktg.

2
1

3
1

Árbev.
Árbev.

3
1részearányosA'' Csop.

A

Csop.

A

Csop.

A

Csop.

A



















Módosítás
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Eszköz
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2
1

Or. en
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Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

95. cikk törölve

Az árbevétel-tényező összetétele
1. Az árbevétel-tényező a következőkből 
áll: a csoporttag (és a 70. cikk 
(2) bekezdésének második albekezdése 
szerint meglévő állandó telephely) teljes 
árbevétele mint a tényező számlálója, és a 
csoport teljes árbevétele mint a tényező 
nevezője.
2. Az árbevétel az áruk értékesítéséből és 
szolgáltatások nyújtásából származó, 
árengedmények és visszáruk értékének 
levonása utáni összes bevétel, a 
hozzáadottérték-adó és egyéb adók és 
illetékek nélkül. Adómentes bevételek, 
kamatok, osztalékok, jogdíjak és 
befektetett eszközök értékesítéséből 
származó bevétel nem sorolhatók az 
árbevétel-tényezőhöz, kivéve, amikor a 
bevételek a szokásos üzletmenet során 
keletkeznek. Az áruk és szolgáltatások 
csoporton belüli értékesítése, illetve 
nyújtása nem sorolható az árbevétel-
tényezőhöz.
3. Az árbevételt a 22. cikk szerint kell 
értékelni.

Or. en

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96. cikk törölve

Rendeltetési hely szerinti árbevétel
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1. Az áruértékesítésből származó 
árbevételt az azon tagállamban található 
csoporttag árbevétel-tényezőjében kell 
figyelembe venni, ahol az árut megvásárló 
személynek történő kiszállítás, kézbesítés 
befejeződik. Ha ez a hely nem 
beazonosítható, az áruértékesítést ahhoz a 
csoporttaghoz kell rendelni, amely az áruk 
legutolsó beazonosítható helyének 
tagállamban található.
2. A szolgáltatásnyújtást az azon 
tagországban található csoporttag 
árbevétel-tényezőjében kell figyelembe 
venni, ahol a szolgáltatásnyújtás 
ténylegesen megvalósult.
3. Ha az adómentes bevételt, kamatot, 
osztalékot és jogdíjat, továbbá 
eszközértékesítésből származó jövedelmet 
az árbevétel-tényezőben veszik figyelembe, 
ezeket a kedvezményezetthez kell rendelni.
4. Ha nincs csoporttag abban a 
tagállamban, ahová az árut szállítják, 
illetve ahol a szolgáltatást nyújtják, vagy 
az árut harmadik országba szállítják, 
illetve a szolgáltatást harmadik országban 
nyújtják, az árbevételt minden csoporttag 
árbevétel-tényezőjében figyelembe kell 
venni munkaerő- és eszköztényezőik 
arányában.
5. Ha egynél több csoporttag van abban a 
tagállamban, hová az árukat szállítják, 
illetve ahol a szolgáltatást nyújtják, az 
árbevételt minden csoporttag árbevétel-
tényezőjében figyelembe kell venni 
munkaerő- és eszköztényezőik arányában.

Or. en

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogszabályt alkothat, amely 
részletesen szabályozza a munkaerő-, az 
eszköz- és az árbevétel-tényező
számításának módját, továbbá a személyi 
állomány és a bérköltség, az eszközök és 
az árbevételek megfelelő tényezőkhöz 
rendelését, továbbá az eszközök 
értékelését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 131. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.

A Bizottság jogszabályt alkothat, amely 
részletesen szabályozza a munkaerő- és az
eszköztényező számításának módját, 
továbbá a személyi állomány és a 
bérköltség és az eszközök megfelelő 
tényezőkhöz rendelését, továbbá az 
eszközök értékelését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 131. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell megalkotni.

Or. en

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha a választásközlő értesítést elfogadják, 
a különálló adóalany vagy a csoport, a 
helyzetnek megfelelően, öt adóévig köteles 
alkalmazni az irányelv szerinti rendszert. A 
kezdeti időszak lejáratát követően a 
különálló adóalany vagy a csoport további 
három évig köteles alkalmazni a rendszert, 
kivéve, ha értesítés mellett felhagy vele. A 
megszűnésközlő értesítést benyújthatja az 
adóalany az illetékes hatóságnak vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóalany az 
elsődleges adóhatóságnak a kezdeti vagy 
bármely azt követő időszak végét 
megelőző három hónapon belül.

1. Ha a választásközlő értesítést elfogadják, 
a különálló adóalany vagy a csoport, a 
helyzetnek megfelelően, három adóévig 
köteles alkalmazni az irányelv szerinti 
rendszert. A kezdeti időszak lejáratát 
követően a különálló adóalany vagy a 
csoport további három évig köteles 
alkalmazni a rendszert, kivéve, ha értesítés 
mellett felhagy vele. A megszűnésközlő 
értesítést benyújthatja az adóalany az 
illetékes hatóságnak vagy – csoport esetén 
– az elsődleges adóalany az elsődleges 
adóhatóságnak a kezdeti vagy bármely azt 
követő időszak végét megelőző három 
hónapon belül.

Or. en

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
122 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elsődleges adóhatóság 
kezdeményezheti és koordinálhatja is a 
csoporttagok auditálását. Az audit 
kezdeményezhető illetékes hatóság
kérésére is.

Az elsődleges adóhatóság 
kezdeményezheti és koordinálhatja is a 
csoporttagok auditálását. Az audit 
kezdeményezhető a csoporttag székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságának
kérésére is.

Or. en

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
123 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

123a. cikk
KKTA-fórum – vitarendezési testület

A Bizottság kezdeményez egy, a közös 
transzferár-képzési fórumhoz (KTKF) 
hasonló új, a KKTA-val foglalkozó 
fórumot, amelyhez a társaságok a KKTA-
val kapcsolatos kérdésekkel és vitákkal 
fordulhatnak. E fórum iránymutatással 
szolgál, és az EUMSZ 267. cikkének 
második bekezdése szerinti bíróságnak 
minősül.

Or. en

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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

ki kell térnie az irányelv XVI. fejezetében 
meghatározott mechanizmus hatásának 
vizsgálatára az adóalapok tagállamok 
közötti megosztása szempontjából. A 
jelentésnek ki kell terjednie az ezen 
irányelv által a tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi szintű adóalapjaira 
gyakorolt hatások elemzésére. A Bizottsás 
elemzi a KKTA-nak a gazdasági 
tevékenység és a munkahelyek EU-n 
belüli áthelyezésével járó társadalmi-
gazdasági hatásokat is. A Bizottság 
felméri a partnerségek társaságokként, 
nem pedig nem átlátható adóalanyokként 
való adóztatásának lehetőségét is. A 
jelentésnek elemeznie kell a rendszer 
kötelezővé tételének előnyeit és hátrányait 
is. A jelentéshez szükség esetén megfelelő 
jogalkotási javaslatokat kell csatolni.

Or. en


