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A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Holland Királyság képviselőházának a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Indokolással ellátott vélemény

Szubszidiaritás

A képviselőház nem látja kellő mértékben bizonyítottnak, hogy az európai uniós fellépés 
előnyökkel jár az egyes tagállamok egyedi fellépéseivel szemben. A képviselőház ezért úgy 
ítéli meg, hogy a javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének.

Az EU egészének jóléte
A javasolt KKTA-irányelv bevezetése nem lenne előnyös valamennyi érintett fél számára, így 
el kell végezni egy olyan értékelést, amely összeveti az egyes feleket érintő előnyöket a 
másokat sújtó hátrányokkal. Az értékelés nyomán a képviselőház megállapította, hogy a 
pozitív előnyök az EU egészének jólétére nézve igen korlátozottak. A képviselőház 
megállapítja, hogy a javasolt KKTA-irányelv bevezetése ráadásul kedvezőtlen hatást 
gyakorolna az EU egészének bruttó hazai össztermékére (GDP). Az Európai Bizottság által 
készített hatásvizsgálat szerint a javasolt KKTA-irányelv bevezetése feltehetőleg 0,2%-kal 
csökkentené az EU GDP-jét.

Az egyes tagállamok jóléte
A javasolt KKTA-irányelv bevezetése több tagállam – többek között Hollandia – esetében 
csökkentené a jólét általános szintjét. A javasolt KKTA-irányelv bevezetésével a legtöbb 
tagállam GDP-je csökkenne. Hollandia esetében a GDP csökkenése 1,69%-os lenne, ami 11–
12 milliárd eurónyi jóléti veszteségnek felel meg. A képviselőház aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy a javasolt KKTA-irányelv bevezetése Hollandiában 1,84%-kal csökkentené a 
befektetések mértékét.

Költségvetési bevételkiesés; a tagállamok adügyi szuverenitása
A javasolt KKTA-irányelv bevezetése költségvetési bevételkiesést eredményezne. Az adóalap 
javasolt csökkentése – minden egyéb tényező változatlansága mellett – Hollandiában és más 
tagállamokban az adóbevételek csökkenését vonná maga után. A tagállamok bizonytalan 
költségvetési helyzetére való tekintettel egy ilyen javaslat nem a megfelelő pillanatban 
érkezik.

Az Európai Bizottság a javaslatra vonatkozó indokolásában jelzi, hogy az irányelv tagállamok 
bevételeire gyakorolt hatása végső soron a különböző adópolitikai eszközök keverékének 
lehetséges kiigazítására és az alkalmazott adókulcsokra vonatkozó nemzeti adópolitikai 
döntések függvénye. A képviselőház úgy véli, hogy e megoldás választása esetén az Európai 
Bizottság az adókulcsokat kísérli meg közvetetten befolyásolni. Ezek pedig a tagállamok 
önálló döntésének tárgyát képezik.

Az adózás területén a képviselőház mind gyakorlati, mind pedig elvi okokból önmérsékletre 
inti az európai intézményeket A képviselőház e javaslatot nem tartja kívánatosnak, mivel a 
közvetlen adózás területén a nemzeti szintről európai szintre való áttérést eredményezne.
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Arányosság

A képviselőház úgy ítéli meg, hogy az uniós fellépés meghaladja a Szerződésben foglalt 
célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket, és ezért véleménye szerint sérti az arányosság 
elvét.

Ennek fő oka az, hogy a javaslat nyomán két különböző társaságiadó-rendszer jönne létre. A 
tagállamokra nézve ez a végrehajtási költségek növekedésével járna, mivel mindkét rendszert 
fenn kellene tartani. Az ezzel járó pénzügyi és igazgatási terhek csak akkor lennének 
arányosak, ha jelentős előnyök ellensúlyoznák őket. A képviselőház nézete szerint erről nincs 
szó.

Egy új rendszer bevezetése jelentős költségekkel is jár. További munkateherrel járna az 
adóügyi egyezményekkel kapcsolatban is, amelyek a jelenlegi rendszeren, nem pedig a 
javasolt, egy további rendszerrel kiegészített helyzeten alapulnak. A képviselőház ezt szintén 
nem tartja kívánatosnak, és a kívánt előnyökhöz képest aránytalannak véli.

Ezenfelül a teljes (határokon átnyúló) konszolidált nyereség arányos megosztására javasolt 
képlet a nagy szolgáltatási ágazattal rendelkező tagállamokat előnytelen helyzetbe hozná, 
mivel az arányosítási modellben nem szerepelnek olyan tényezők, mint például az 
immateriális javak és a pénzügyi eszközök. Hollandia azon országok közé tartozik, amelyek 
ezáltal aránytalan mértékben kedvezőtlen helyzetbe kerülnének.

Jogalap

A választott jogalap tekintetében a képviselőházon belül eltérő nézetek vannak.

Egyes pártok az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 115. cikkét megfelelő 
jogalapnak tartják a javasolt KKTA-irányelv számára, mivel annak tárgya a belső piac 
működése. Ők különösen azt emelik ki, hogy ennek értelmében az irányelvet a Tanácsnak kell 
egyhangúlag elfogadnia.

Más pártok úgy vélik, hogy a Szerződés semmilyen jogalappal nem szolgál e javaslat 
elfogadásához, és hangsúlyozzák, hogy a Szerződés egésze sem szolgálhat a közvetlen adózás 
területére vonatkozó intézkedések alapjaként. Hangsúlyozzák azt is, hogy a közvetlen adók a 
tagállamok saját döntési hatáskörébe tartoznak.

Összegzés

A fenti észrevételek azon parlamenti képviselőcsoportok álláspontját tükrözik, amelyek 
összességében a képviselőház nagy többségét teszik ki. Egyes más frakciók úgy ítélik meg, 
hogy a javasolt KKTA-irányelv bevezetése esetlegesen pozitív hatásokkal is járhat. Ők úgy 
vélik, hogy az egynél több tagállamban működő vállalkozásoknak a jövőben adott esetben 
csak egy adózási rendszerrel kellene megküzdeniük. Az e vállalkozásokra háruló igazgatási 
terhek ennek eredményeképpen 7%-ra csökkennének. A vállalkozások elkerülhetnék továbbá 
a kettős adóztatást, másfelől pedig nem kerülhetnék el teljes mértékben az adózást. Az adózás 
egyszerűsítése és az adókikerülés elleni küzdelemről szóló megállapodások szempontjából 
mindez pozitív. A javasolt KKTA-irányelv emellett megfelelő eszköz lehet arra is, hogy véget 
vessünk az uniós tagállamok között a társasági adóztatás területén folyó, aggasztó negatív 
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versenynek. E frakciók nézete szerint e kérdés tekintetében további vizsgálatokra van 
szükség.

Legalább egy frakció úgy látja, hogy a kivetett társasági adókulcsot a tagállamok a 
költségvetési hatások semlegesítése érdekében maguk emelhetik vagy csökkenthetik.

A javasolt KKTA-irányelvet némely frakció arányosnak találja, mivel az egynél több 
tagállamban működő vállalkozások dönthetnek úgy, hogy esetükben az irányelvnek 
megfelelően kell eljárni, míg az irányelv a többi vállalkozásra nem róna terheket. E frakciók 
szerint az igazgatási terhekben bekövetkező csökkenés jócskán meghaladja az adóhivatalra 
háruló végrehajtási költségeket.


