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A szubszidiaritás és az arányosság elvének 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 Bolgár Köztársaság Országgyűlésének a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG
NEGYVENEGYEDIK ORSZÁGGYŰLÉS 

AZ EURÓPAI ÜGYEKET ÉS AZ EURÓPAI ALAPOK 
FELÜGYELETÉT ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

153-18-48/12.05.2011. szám

J E L E N T É S

Tárgy: A közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló tanácsi irányelvre
irányuló javaslat, 102-00-25/19.04.2011. szám

I. A 2011. május 11-én tartott ülésen az Európai Ügyeket és az Európai Alapok Felügyeletét 
Ellenőrző Bizottság (EKEAFEB) áttekintette a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA)
szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (COM(2011)121., 2011. március. 16.), az Országgyűlés 
uniós kérdésekkel foglalkozó 2011. évi munkatervének 28. pontjaként.

II. A KKTA-ra vonatkozó javaslat egységes szabályokat vezet be az EU területén 
tevékenységet folytató társaságok társasági adójára. A kapcsolt vállalkozásoknak lehetőségük nyílik 
arra, hogy közös adóalapot számítsanak egységes szabályok alapján az egész EU-ban, és hogy 
egyetlen adóbevallást nyújtsanak be az egész vállalatcsoportra abban a tagállamban, ahol az 
anyavállalat székhelye van (elsődleges adóalany). A megállapított közös adóalap háromtényezős 
képlet segítségével kerül felosztásra a vállalatcsoport egyes társaságai között. Az egyes társaságoknak 
így megállapított adóalaprész után az adott társaság székhelye szerinti tagállam adókulcsa szerint kell 
befizetniük az adót.

Bevezetésre kerül egy új adminisztratív keretrendszer, amelynek értelmében a különböző tagállamok 
területén gazdasági tevékenységet folytató kapcsolt vállalkozások csoportja a társasági adó 
szempontjából csak egy tagállam illetékes szervei által végzett adminisztráció és ellenőrzés hatálya alá 
tartoznak, ennek megfelelően az ezzel kapcsolatos vitákat is ennek a tagállamnak az illetékes 
igazságügyi szervei döntik el.

III. A Minisztertanács által benyújtott álláspont alapján a Bolgár Köztársaság ellenzi a közös 
konszolidált társaságiadó-alap bevezetését az Európai Unióban. 

A bolgár fél úgy véli, hogy a közös konszolidált társaságiadó-alap mechanizmusának bevezetése az 
összes tagállamban meg fogja fosztani az Európai Uniót az adózási szabályok és adókulcsok 
különbözősége által nyújtott versenyelőnytől, ami ahhoz vezet majd, hogy a külföldi befektetések az 
EU-ból a kedvezőbb adórendszerű harmadik országokba fognak irányulni.

Jelentősen nőni fognak továbbá a társasági adó adminisztrációjának költségei mind a tagállamok 
közigazgatása, mind az üzleti élet számára. 
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A tanácsi irányelvre irányuló javaslat Bulgária számára elfogadhatatlan elemeket tartalmaz. A 
legproblematikusabb közülük a közös konszolidált adóalap felosztásának javasolt mechanizmusa. A 
bolgár fél úgy véli, hogy a képlet három tényezője nem olyan objektív kritérium, amely alapján ki 
lehetne számítani a vállalatcsoport egyes társaságainak a részesedését a közös alapból. A javasolt 
felosztási mechanizmus nem tükrözi megfelelő módon a tagállamok gazdaságainak sajátos vonásait, 
valamint a gazdasági növekedés és az életszínvonal különbségét.

Függetlenül attól, hogy az irányelvre irányuló javaslat nem tűzte ki célul az adókulcsok 
harmonizációját, a konszolidált adóalap bevezetéséből származó negatív hatások az egyes 
tagállamokban csak az adókulcsok megváltoztatásával kompenzálhatók. Ez a maga részéről 
gyakorlatilag meg fogja fosztani a tagállamokat a makrogazdasági stabilitás szabályozásának egy 
fontos pillérétől és a kiegyensúlyozott költségvetés biztosításának a lehetőségétől.

Lényeges problémát képez továbbá a javasolt közös adminisztratív keretrendszer. A bolgár fél úgy 
véli, hogy az adminisztratív eljárásokat illetően a javaslat nincs kielégítően kidolgozva. Nem vették 
figyelembe a társasági adóval kapcsolatban alkalmazott adminisztrációs eljárásokban megmutatkozó 
nagymértékű eltéréseket az egyes tagállamokban, valamint az adóhatóságok szerkezetében, 
összetételében és munkaszervezésében fennálló különbségeket. A két párhuzamos eljárási rend 
bevezetése a társasági adó igazgatásában egyrészről a költségek jelentős növekedéséhez fog vezetni 
mind a közigazgatásban, mind pedig az üzleti életben, másrészről pedig az adóalanyok különböző 
csoportjainál az ugyanolyan típusú kötelezettségek adminisztrációjakor és kezelésekor
megkülönböztetéshez vezethet. Bulgáriában a társasági jövedelemadózás a társasági jövedelemadóról 
szóló törvény és az adó- és társadalombiztosítási eljárásokról szóló törvénykönyv alapján történik 
(ATET). Az irányelv elfogadása esetén teljesen megváltoznak a társaságok nyereségének és 
jövedelmének adóztatási szabályai, függetlenül attól, hogy azok európai vállalatcsoport részét képezik-
e, továbbá új igazgatási keretszabályozás bevezetése válik majd szükségessé az ATET-ben.

IV. Az irányelvre irányuló javaslatot a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság (KPB) 2011. május 4-
i ülése is tárgyalta. 

A KPB egyhangúlag megerősítette a Minisztertanács által előterjesztett álláspontot a Tanács 
KKTA-ról szóló irányelvével kapcsolatban, amely szerint a Bolgár Köztársaság ellenzi a társasági 
adó számításához alkalmazott közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetését az Európai 
Unióban.

A KPB úgy véli, hogy a Tanács KKTA-ról szóló irányelvére irányuló javaslat nem felel meg a 
Bolgár Köztársaság adópolitikájának és nemzeti érdekeinek.

A KPB úgy véli továbbá, hogy a javaslat a szubszidiaritás és az arányosság elvének sem felel meg. 
Az EB nem tárt fel elegendő minőségi és mennyiségi mutatót, amelyek azt bizonyítanák, hogy az 
előirányzott intézkedések céljai nem érhetők el megfelelő mértékben az önállóan eljáró tagállamok 
szintjén az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdésével és a Lisszaboni 
Szerződésnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyve 
követelményeivel összhangban. Az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott arányosság 
elvével kapcsolatban a KPB úgy véli, hogy az irányelvre irányuló javaslat meghaladja a Szerződések 
céljainak elérését, mivel további adminisztratív és pénzügyi terheket ró a tagállamokra.

Az EKEAFEB elfogadja a Minisztertanács által benyújtott álláspontot, amelynek értelmében a 
Bolgár Köztársaság ellenzi a társasági adó számításához alkalmazott közös konszolidált 
társaságiadó-alap bevezetését az Európai Unióban.
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A Tanács KKTA-ról szóló irányelvének megvitatása után a Bolgár Köztársaság Országgyűlése 
az EKEAFEB-en keresztül a következő indokolással ellátott véleményt adja ki az európai 
intézmények felé történő továbbítás céljából:

1. Az EU új gazdasági irányításával és az egységes belső piaccal, valamint a gazdasági és pénzügyi 
világválság következményeinek leküzdésére irányuló koordinált intézkedésekkel kapcsolatos európai 
menetrend aktuális kérdéseinek megvitatása során az EKEAFEB számos alkalommal kifejtette az 
uniós szintű egységes adópolitika megvalósításával kapcsolatos álláspontját: óvatosan kell eljárni, 
hogy az esetleges változások ne legyenek negatív hatással az üzleti élet kiszámíthatóságára, 
stabilitására és versenyképességére.

2. Az EKEAFEB úgy véli, hogy a Tanács KKTA-ról szóló irányelvére irányuló javaslat nem felel 
meg a szubszidiaritás és az arányosság elvének a következő okok miatt:

A szubszidiaritás elvével kapcsolatban:

 Az EKEAFEB úgy véli, hogy az irányelvre irányuló javaslat, amely közös konszolidált 
társaságiadó-alapot vezetne be a társasági adó számításához az EU szintjén, nem felel meg az EUSZ 
5. cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás elvének.

 Az EKEAFEB úgy véli, hogy az EB nem tárt fel elegendő minőségi és mennyiségi mutatót, 
amelyek azt bizonyítanák, hogy az előirányzott intézkedések céljai nem érhetők el megfelelő 
mértékben az önállóan eljáró tagállamok szintjén a Lisszaboni Szerződésnek a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyve követelményeivel összhangban.

 Az EKEAFEB úgy véli, hogy az adóalap minden tagállamban az adott tagállam saját termelési 
struktúrájának sajátosságait tükrözi. Az olyan fejlődő gazdaság számára, amilyen Bulgária, különösen 
fontos, hogy számot adjanak a fejlődési folyamatról. Ebben a szakaszban az uniós szintű egységes 
konszolidált társaságiadó-alap bevezetése „az olló szétnyílásához” vezetne a tagállamok között, ami 
gátolná a belső piac integrációjának elmélyülését.

 Az EKEAFEB támogatja az EB-nek az üzleti adózás általános szabályainak egyszerűsítésére 
vonatkozó kezdeményezését, ugyanakkor világosan kifejti azon álláspontját, hogy egy általános, az 
egész EU-ban konszolidált adóalap nemcsak az egyes tagállamokat fosztaná meg a saját 
versenyelőnyüktől, hanem az EU egészét is. A társasági adó a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás alapvető eszköze, és emiatt a nemzeti hatáskörök részét képezi;

 Az EKEAFEB úgy véli, hogy egyes tagállamok, köztük Bulgária számára is, a háromtényezős 
képletet alkalmazó irányelv az adóalap összesített mértékének csökkenéséhez vezetne, ami közvetetett 
nyomást gyakorolna az adókulcsra. A Pénzügyminisztérium előzetes számításai alapján a 
Bulgáriában jelenleg alkalmazott 10%-os adókulcsot 3-4 százalékponttal kellene megemelni, hogy 
ebben a tételben kompenzálják a költségvetés bevételi oldalának veszteségeit.

 Az EKEAFEB úgy véli, hogy a transzferárképzési követelmények problémáját nem oldja 
meg a jelenlegi javaslat, csak áthelyezi azt a vállalatcsoport és harmadik felek közé. Fontos 
megjegyeznünk azt is, hogy az vállalatoknak nyújtott adókönnyítések a nemzeti hatáskörben 
maradnak.

 Az EKEAFEB úgy véli, hogy ezen a területen kizárólag a nemzeti adórendszerek 
koordinálására vonatkozó intézkedések hozhatók, az adóalap azonban nem képezheti a konszolidáció 
tárgyát.

Következésképpen az EKEAFEB azon a véleményen van, hogy az előirányzott intézkedések céljai 
nem érhetők el jobban az Unió szintjén.

Az arányosság elvével kapcsolatban:
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 Az irányelvjavaslat nem felel meg az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített 
arányosság elvének, mivel további adminisztratív és pénzügyi terheket ró a tagállamokra a 
társasági adó két rendszerének bevezetése által, és ily módon meghaladja a Szerződések 
céljainak eléréséhez szükséges intézkedéseket.

 Az irányelvre irányuló javaslat az adószabályoknak a számviteli szabályoktól történő
teljes elhatárolását irányozza elő az adózási szempontból bevételnek és kiadásnak minősülő 
tételekből álló adómérleg elismerésével, amelynek alapján megállapítják a közös adóalapot. A 
társasági adó két párhuzamos rendszerének adminisztrációja az igazgatási és üzleti költségek 
jelentős emelkedéséhez fog vezetni az adókötelezettségek teljesítésével és az új adóelszámolási 
szabályok alkalmazásával kapcsolatban.

 Az irányelv elfogadása a társaságok (függetlenül attól, hogy európai vállalatcsoport részét 
képezik-e) nyeresége és bevétele adóztatásának teljes körű megváltoztatásához, valamint egy új jogi 
keretszabályozás bevezetéséhez vezetne. Továbbá szükségessé válna a nemzetközi adózás azon 
alapelveinek a nemzeti adójogszabályokba való bevonása, amelyeket jelenleg nem alkalmaznak az 
adott országban, és ami további terheket ró az üzleti életre és a közigazgatásra.

 Az irányelve irányuló javaslat negatív hatást gyakorolhat a nemzeti költségvetésre, az 
előirányzott védzáradék pedig nem lesz képes kompenzálni azt, hogy az adóalapnak a tagállamok 
közötti arányos felosztása nem tükrözi méltányosan az üzleti tevékenység nagyságát. E forgatókönyv 
esetén a tagállamok nemzeti költségvetése meg lesz fosztva azon adóbevételektől, amelyek az adott 
évre szóló költségvetési előirányzat részét képezik, és amelyek alapján az államok a nemzeti 
politikájukat felépítik. Továbbá a javaslat megengedi, hogy az adózási év ne essen egybe a naptári
évvel, valamint azt is, hogy az a vállalatcsoporton belül eltérő legyen. Ez komoly adminisztrációs és 
technikai nehézségeket eredményezne, és megdrágítaná az adó- és számviteli elszámolásához 
kapcsolódó szolgáltatásokat.

 Annak ellenére, hogy az EB szerint a javasolt intézkedések kedvezőbb feltételeket 
biztosítanának a beruházások számára az egységes piacon, mind a Bolgár Köztársaság, mind pedig 
más tagállamok számára a beruházásokra gyakorolt hatásuk negatív lesz, emiatt a tanácsi 
irányelvre irányuló javaslat nem a legarányosabb választ adja az egységes piacon megállapított 
problémákra.

A jelentést és az ahhoz tartózó, indokolással ellátott véleményt 12 szavazattal fogadták el.

Monika Panajotova
Az Európai Ügyeket és az Európai Alapok Felügyeletét Ellenőrző Bizottság elnöke


