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Tisztelt Elnök Asszony!

2012. január 12-i levelében Ön az eljárási szabályzat 37. cikkének megfelelően felkérte a Jogi 
Bizottságot, hogy adjon véleményt a közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA) 
vonatkozó tanácsi irányelvre irányuló javaslat elfogadásának megfelelő jogalapjáról.

A Bizottság a javaslatot az EUMSZ 115. cikke alapján terjesztette elő. Az Ön kérdése arra 
irányul, „nem kellene-e jogalapként az EUMSZ 136. cikkét is feltüntetni”?

A Parlament Jogi Szolgálata 2012. január 23-i levelében elemezte a kérdést és arra a 
következtetésre jutott, hogy nem indokolt a javaslat jogalapjának az EUMSZ 136. cikke 
hozzáadásával történő módosítása, és hogy a megfelelő jogalapot az EUMSZ 115. cikke 
képezi.

Háttér

I. A javaslat

A javaslat célja, hogy közös társaságiadó-alap rendszer létrehozása révén csökkentse az 
adózás területén a belső piacon működő vállalatok megfelelési költségeit. Konkrétabban, az 
EU-ban rezidens adóalanyok, valamint harmadik országbeli vállalatoknak az EU területén 
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található leányvállalatai adóalapjának kiszámítására szolgáló közös szabályrendszerként 
KKTA létrehozását javasolja. A KKTA szabadon választható rendszerként működne, amelyet 
minden vállalat igénybe vehetne, bármilyen méretű legyen is. A KKTA vállalatcsoportok 
számára egységes adószabály-rendszert biztosítana az egész Európai Unióban, és így csak 
egyetlen hatóság illetékességébe tartoznának. A javaslat átfogó szabályrendszert ad a társasági 
adózáshoz. A KKTA-t választó társaságokra a továbbiakban semmilyen olyan kérdésben nem 
vonatkoznának a társasági adó nemzeti jogszabályai, amelyekre a közös szabályok az 
irányadók.

II. A szóban forgó jogalapok

1. A Bizottság javaslatának jogalapja

A bizottsági javaslat az EUMSZ 115. cikkén alapszik, amely így szól:

„115 cikk

A 114. cikk sérelme nélkül a Tanács az Európai Parlamenttel, valamint a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás 
keretében, egyhangúlag irányelveket fogad el a tagállamok olyan törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére, amelyek közvetlenül érintik a belső piac 
megteremtését vagy működését.”

A Bizottság a választott jogalapot az indokolásban az alábbiak szerint indokolja:

„A közvetlen adókra vonatkozó jogalkotás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 115. cikkének hatálya alá tartozik. A rendelkezés értelmében a cikk szerinti 
közelítésre irányuló jogi intézkedéseket irányelvbe kell foglalni.”

2. A jogalap javasolt módosítása
Ön az ECON nevében az alábbi okfejtés alapján kérte a Jogi Bizottság véleményét az 
EUMSZ 136. cikkének jogalapként való hozzáadásáról: „Ha nem lehetséges a KKTA mind a 
27 tagállamra történő alkalmazása, két lehetőség nyílik a tagállamok szűkebb körében történő 
eljárásra:
- az EUMSZ szerinti rendes megerősített együttműködés, vagy
- az EUMSZ 136. cikke alapján intézkedések azon tagállamokra vonatkozóan, amelyek 
pénzneme az euro.”

Az ECON bizottságban előterjesztettek egy olyan módosítást, amely ezen indoklás alapján 
módosítja a jogalapot (15. módosítás).

Az EUMSZ 136. cikkének szövege a következő:

„136 cikk

1. A gazdasági és monetáris unió megfelelő működésének biztosítása érdekében és a 
Szerződések vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a Tanács a 121. és a 126. cikkben 
meghatározott eljárások közül a vonatkozó eljárással összhangban – kivéve a 126. cikk 
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(14) bekezdésében említett eljárást – intézkedéseket fogad el azon tagállamokra vonatkozóan, 
amelyek pénzneme az euro:

(a) ezen tagállamokban a költségvetési fegyelem és a költségvetési felügyelet 
összehangolásának erősítésére;

(b) gazdaságpolitikai iránymutatások megállapítására ezen tagállamokra vonatkozóan, 
biztosítva egyúttal ezeknek az Unió egészére vonatkozóan elfogadott iránymutatásokkal való 
összeegyeztethetőségét és felügyeletét.

2. Az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor a Tanácsnak csak azok a tagjai 
vesznek részt a szavazásban, akik azon tagállamokat képviselik, amelyek pénzneme az euro.

Az említett tagok minősített többségét a 238. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően kell 
meghatározni.” 

Az EUMSZ 121. cikke rendelkezéseket tartalmaz a gazdaságpolitikák tagállamok közti 
összehangolására vonatkozóan, az EUMSZ 1236. cikke pedig megállapítja a túlzott 
költségvetési hiány előfordulása esetén követendő eljárást.

III. Elemzés 

A Bíróság esetjoga a jogalap kiválasztásával kapcsolatban bizonyos alapelvek irányába mutat. 
Először is, az anyagi hatáskör és az eljárás szempontjából a jogalap következményeit tekintve 
a helyes jogalap megválasztása alkotmányos jelentőséggel bír1. Másodsorban az EUSZ 13. 
cikkének (2) bekezdése értelmében az egyes intézmények a Szerződésben rájuk ruházott 
hatáskörök keretén belül járnak el2. Harmadszor, a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint „egy 
közösségi intézkedés jogalapjának megválasztásakor objektív, bírósági felülvizsgálatnak 
alávethető tényezőkből kell kiindulni, többek között elsősorban az intézkedés céljából és 
tartalmából3” Végül a többszörös jogalap tekintetében, amennyiben egy intézkedés 
egyidejűleg több célkitűzést vagy szétválaszthatatlanul összekapcsolódó, egymáshoz képest 
nem alárendelődő vagy közvetett összetevőt tartalmaz, az intézkedésnek a Szerződés több 
vonatkozó rendelkezésén kell alapulnia4. Ugyanakkor a két jogalap alkalmazása kizárt, 
amennyiben az azokra külön-külön előírt eljárások egymással összeegyeztethetetlenek, vagy 
amennyiben a két jogalap alkalmazása sérthetné a Parlament jogait5.

A szóban forgó javaslat általános célja „az egységes piacon a növekedést gátló egyes jelentős 
adózási akadályok kezelése6”. Hatályát az 1. cikk az alábbiakban határozza meg: „Ez az
irányelv bizonyos vállalatok és vállalatcsoportok adózásához alakít ki közös adóalap-
rendszert, és rögzíti az adóalap kiszámításához és alkalmazásához kapcsolódó szabályokat.”
                                               
1 2/00. sz. vélemény a Cartagenai Jegyzőkönyvről, EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont; C-370/07 sz. ügy, Bizottság 
kontra Tanács 46–49. pont; 1/08. sz. vélemény a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezményről, 
EBHT 2009., I-11129. o., 110. pont.
2 C-403/05 sz. ügy, Parlament kontra Bizottság EBHT 2007., I-9045. o., 49. pont és az abban hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat.
3 Lásd a C-411/06 sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyet EBHT 2009., I-7585. o.
4 C-165/87 sz. ügy, Bizottság kontra Tanács EBHT 1988., I-5545. o., 11. pont; C-178/03. sz. ügy, Bizottság 
kontra Európai Parlament és Tanács, EBHT 2006., I-107. o., 43-56 pont.
5C-178/03. sz. ügy, Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács EBHT 2006., I-207. o., 57. pont.
6 Indokolás, 1. oldal.
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Az EUMSZ két jogalapot tartalmaz a tagállamok „törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseinek” a belső piacon belüli közelítésére: Az EUMSZ 114. cikke alkalmazandó 
azokban az esetekben, amikor a cél „a belső piac megteremtése és működése”, és a 115. 
cikke, amikor a kérdéses intézkedések „közvetlenül érintik a belső piac megteremtését vagy 
működését”. Az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdése rendelkezik „bármely intézkedés” a 
Tanács és az Európai Parlament általi, a rendes jogalkotási eljárással összhangban történő 
elfogadásáról, amely a Tanácsban minősített többséget ír elő. Az EUMSZ 115. cikke 
értelmében a Tanácsnak az irányelveket az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően, egyhangúlag kell elfogadnia. A gyakorlatban a 115. cikk mindenekfelett a 114. cikk 
(2) bekezdése által a 114. cikk (1) bekezdésének alkalmazási köréből kizárt területeken bír 
jelentőséggel. E kizárások egyike az „adózásra vonatkozó rendelkezéseket” érinti. Ennek 
tükrében a 115. cikk alkalmasnak tűnik rá, hogy a javasolt intézkedés megfelelő jogalapjaként 
szolgáljon.

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy be kell-e venni az EUMSZ 136. cikkét a jogalapok közé, a 
többszörös jogalapra vonatkozó feltételeket kellene alkalmazni, vagyis azonosíthatónak 
kellene lennie egy olyan, az EUMSZ 136. cikke szerinti, az első jogalaphoz 
szétválaszthatatlanul kapcsolódó és azzal egyenlő értékű, második célkitűzésnek vagy 
összetevőnek. A javaslat nem tartalmaz azon tagállamokra vonatkozó – a gazdasági és 
monetáris unió megfelelő működésének biztosítását célzó – intézkedéseket, amelyek 
pénzneme az euro. Továbbá az EUMSZ 121. és 126. cikke szerinti eljárások teljességgel 
különböznek a konzultációs eljárástól – és így azzal összeegyeztethetetlenek –, amely alapján 
a szóban forgó aktust javasolták.

A Jogi Bizottság 2012. január 26-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést. A bizottság az ülésen 
22 igen szavazat és egy tartózkodás1 mellett úgy határozott, hogy a közös konszolidált 
társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat megfelelő jogalapjaként az 
EUMSZ 115. cikkét javasolja, továbbá azt, hogy az EUMSZ 136. cikke ne szerepeljen 
jogalapként.

Üdvözlettel:

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Raffaele Baldassarre 
(alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, Tadeusz 
Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, 
Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp Albrecht, Eva 
Lichtenberger.


