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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.
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Királysága Alsóházának a fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott 
véleményét.
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MELLÉKLET

Az Alsóház indokolással ellátott véleménye

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikke alapján benyújtva 

az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének.

A közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló irányelvtervezet (7263/11)

A Szerződés alapján a szubszidiaritás elve betartásának értékelésére szolgáló keretrendszer

1. A szubszidiaritás elvét azon kívánság nyomán hívták életre, hogy biztosítsák, hogy a döntéseket az Unió 

polgáraihoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg. Az elv az EUSZ 5. cikkének (2) bekezdésében kerül 

megfogalmazásra:

„A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos 

hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a 

tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így 

azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.”

2. Az Unió intézményeinek biztosítaniuk kell a szubszidiaritás elvének a „folyamatos tiszteletben tartását”1, a 

szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyvben meghatározottak szerint.

3. A Bizottságnak ennek megfelelően széles körű konzultációt kell folytatnia jogalkotási aktusokra irányuló 

javaslatok előterjesztése előtt, és a konzultációk során adott esetben a tervezett intézkedés regionális és helyi 

vonatkozásait is figyelembe kell venni.2

4. A 2. sz. jegyzőkönyv 5. cikke alapján minden jogalkotási aktus tervezetének „részletesen tartalmaznia kell 

azokat az adatokat”, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság elvével való összhang megítéléséhez 

szükségesek. A következő adatoknak kell a tervezetben szerepelniük:

— a tervezet pénzügyi hatásainak bizonyos fokú értékelése;

— irányelv esetében a tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak végrehajtására elfogadandó 

jogszabályokra vonatkozó hatások bizonyos fokú értékelése; továbbá

— az annak megállapításához vezető okok minőségi és – ahol csak lehetséges – mennyiségi mutatókkal történő 

alátámasztása, hogy egy uniós cél az Unió szintjén jobban megvalósítható.

                                               
1 A 2. sz. jegyzőkönyv 1. cikke.
2 A 2. sz. jegyzőkönyv 2. cikke.
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A részletes adatoknak annak figyelembevételét is igazolniuk kell, hogy az EU-ra, a nemzeti kormányokra, a 

regionális vagy helyi hatóságokra, a gazdasági szereplőkre és a polgárokra háruló pénzügyi vagy igazgatási 

terheket a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy azok arányban álljanak az elérendő célkitűzésekkel.

5. Az EUSZ 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének b) pontja alapján a nemzeti parlamenteknek a 2. 

jegyzőkönyvben meghatározott eljárásnak, nevezetesen az indokolással ellátott véleményezési eljárásnak 

megfelelően biztosítaniuk kell a szubszidiaritás elvének betartását.

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló korábbi jegyzőkönyv 

6. A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, az Amszterdami Szerződéshez csatolt 

korábbi jegyzőkönyv hasznos útmutatást nyújtott arra vonatkozóan, hogy a szubszidiaritás elvét miként kell 

alkalmazni. Ez az útmutatás a szubszidiaritás elve betartása tekintetében továbbra is figyelembe veendő mutató:

„Egy közösségi intézkedés akkor igazolt, ha megfelel a szubszidiaritás elvében foglalt mindkét 

szempontnak: a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani nemzeti 

alkotmányos rendszerük keretén belül; ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók.

„Annak vizsgálatakor, hogy a fent említett feltétel teljesül-e, a következő szempontokat kell irányadónak 

tekinteni:

• a vizsgált kérdésnek olyan több államot érintő vonatkozásai vannak, amelyeket tagállami 

intézkedéssel nem lehet kielégítően szabályozni;

• a tagállamok önálló intézkedései, illetve a közösségi intézkedés hiánya ellentétbe kerülne 

a Szerződés követelményeivel (mint például annak szükségessége, hogy a verseny torzulásait 

korrigálják vagy a rejtett kereskedelmi korlátozásokat kiküszöböljék, vagy a gazdasági és 

társadalmi kohéziót erősítsék), vagy egyéb módon jelentősen károsítaná a tagállamok érdekeit;

• a közösségi szintű intézkedés nagyságrendje vagy hatásai miatt a tagállamok szintjén végrehajtott 

intézkedéshez képest nyilvánvaló előnyöket jelentene.”3

Javaslat

7. Az irányelvtervezet közös konszolidált társaságiadó-alapot (KKTA) kíván bevezetni. A KKTA az uniós 

tagállamokban letelepedett vállalatok adóköteles nyereségének megállapításához használt adóalap kiszámítására 

                                               
3 5. cikk
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fog egységes szabályrendszert bevezetni, és lehetővé fogja tenni a vállalatcsoportok számára adózási célból az 

egész EU-ra kiterjedően konszolidált nyereség kiszámítását.

8. Ez a nyereség kerül majd felosztásra a csoportot alkotó vállalatok között, az egyes tagállamokban elért 

árbevételt, bérköltségeket, alkalmazotti létszámot és eszközállományt figyelembe vevő arányosítási képlettel. A 

tagállamok ezt követően a saját tagállamukban lévő vállalatra az arányos felosztás révén jutó nyereséget 

adóztatnák meg.

9. A nyereség ilyen alapon történő elosztása jelentős változás lenne a jelenlegi helyzethez képest, a jelenlegi 

szabályok szerint ugyanis a bevétel keletkezésének helye és így a fizetendő adó megállapítása minden 

tagállamban külön elszámolás alapján történik. A javaslat az adóalap tagállamok közötti újraelosztását jelentené, 

azonban továbbra is a tagállamok határoznák meg saját társasági adókulcsukat.

10. Az irányelvet elfogadása esetén át kellene ültetni a nemzeti jogba. A tagállamoknak két különböző adózási 

rendszert kellene kezelniük – a meglévő, a jelenlegi jogszabályok hatálya alá tartozó nemzeti rendszert és a 

KKTA-t. Az Egyesült Királyság kormánya szerint ez nem igényelné az Egyesült Királyság jelenlegi 

jogszabályainak módosítását, viszont növelné a kiadásokat a következők szerint: a többi adóigazgatással való 

összehangoláshoz kapcsolódó költségek, valamint az egyszeri költségek, úgy mint az alkalmazottak képzésének 

és a számítástechnikai rendszerek frissítésének költsége.

Hatásvizsgálat

11. A Bizottság javaslatát indokolás, a hatásvizsgálat összefoglalása és maga a hatásvizsgálat kíséri. A 

hatásvizsgálat a Főtitkárság hatásvizsgálatokhoz kiadott iránymutatását követi, így az alábbiakból áll: „i. az 

egyeztetési folyamat áttekintése; ii. a meglévő problémák bemutatása; iii. a szakpolitika céljainak 

megfogalmazása; és iv. a meghatározott célokat megvalósítani képes, alternatív szakpolitikai választási 

lehetőségek összehasonlítása.”4 Szerepelnek abban továbbá a Bizottság számára készített öt tanulmány 

eredményei. A négy javasolt szakpolitikai választási lehetőség a következő: a javasolt opcionális KKTA, a 

kötelező KKTA, egy opcionális közös társasági adóalap (amely az adóeredmény konszolidálása helyett a külön 

elszámolás fennmaradása mellett kerülne megállapításra) és egy kötelező közös társasági adóalap.

                                               
4 Indokolás, 7. oldal.
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12. A Bizottság által előnyben részesített választási lehetőség hatásvizsgálata arra enged következtetni, hogy ha 

az Egyesült Királyság a többi 26 tagállammal együtt részt venne abban, az Egyesült Királyság egész Uniós 

társasági adóalapban való részesedése 20,3 %-ról 20,5 %-ra nőne.

13. Az EU szintjén a hatásvizsgálat kedvezőtlen hatást mutat a beruházásokra (-0,74 % és -0,87 % között), a 

foglalkoztatásra (0 % és -0,01 % között), valamint a GDP-re (-0,15 % és -0,17 % között), csak a jólét terén 

mutatva csekély növekedést (+0,02 %).

14. Az Egyesült Királyság tekintetében kedvezőtlen hatást mutat a beruházásokra (-0,77 % és -0,93 % között), a 

foglalkoztatásra (-0,03% és -0,04% között), valamint az Egyesült Királyság GDP-jére (-0,02% és -0,05% 

között), csak a jólét terén mutatva csekély növekedést (+0,02 %).

15. A Bizottság szerint nehéz pontosan megjósolni, hogy mik lesznek a javaslat hatásai az egyes tagállamok 

adóbevételeire nézve. A javaslat az elosztási tényezők alapján ténylegesen újraelosztaná az uniós adóalapot a 

tagállamok között. Az indokolásban ez áll:

„Valójában a tagállamok bevételeit érő hatás végső soron a különböző adópolitikai eszközök lehetséges 

keverékének kialakítására és az alkalmazott adórátára vonatkozó nemzeti adópolitikai döntések 

függvénye. Éppen ezért nehéz pontosan megjósolni, hogy mik lesznek a hatások az egyes tagállamokra 

nézve. Ezzel összefüggésben, az általános elvtől eltérve, egy védzáradék is beépítésre került, ami alapján 

lehetőség van alternatív módszer alkalmazására azokban az esetekben, ahol az adóalapnak a tagállamok 

közötti arányos felosztása nem tükrözi méltányosan az üzleti tevékenység nagyságát.”5

Az Egyesült Királyság kormányának álláspontja

16. Az Egyesült Királyság kormányának meggyőződése, hogy a javaslat Egyesült Királyságra gyakorolt 

hatásainak bizottsági becslésében és a teljes hatásvizsgálatban jelentős hiányosságok vannak. Nem fogadja el azt 

a feltételezést, hogy a KKTA-ra a javaslat tágabb célkitűzéseinek megoldása érdekében van szükség, illetve 

hogy a 27 eltérő nemzeti társaságiadó-rendszer a belső piac megfelelő működését eleve gátolja. Nincs 

meggyőzve arról sem, hogy a KKTA-ra az uniós társaságiadó-rendszer további egyszerűsítése és 

eredményességének javítása érdekében van szükség. Megítélése szerint a határokon átnyúló tevékenységnek a 

javaslat által állítólagosan kezelt akadályai – a megfelelési költségek, kettős adóztatás és túladóztatás – más 

megközelítésből is kezelhetőek, például a nem hivatalos koordinációval vagy a kétoldalú megoldásokkal. Ezért 

további meggyőző indokokra van szüksége atekintetben, hogy a Bizottság megfelelően szilárd indokolást adott 

                                               
5 6. oldal.
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az uniós szintű fellépés szükségességére, illetve hogy a javaslat megfelel a szubszidiaritás és az arányosság 

követelményeinek; a tárgyalások megkezdésekor a kormány további nyomást fog gyakorolni a Bizottságra, hogy 

adjon további elemzést a szubszidiaritás és az arányosság elve betartása tekintetében.

Az irányelv azon szempontjai, amelyek nem felelnek meg a szubszidiaritás elvének

17. Az Alsóház megítélése szerint a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló irányelvtervezet a következő 

vonatkozásokban nem felel meg sem a 2. sz. jegyzőkönyvvel a Bizottságra rótt eljárási kötelezettségeknek, sem 

pedig a szubszidiaritás elvének.

i. Az eljárási kötelezettségek be nem tartása

18. A hatásvizsgálat (szubszidiaritásról és arányosságról szóló) 2.4. szakasza nem tartalmaz olyan részletes 

adatokat, amelyek alapján lehetséges lenne a szubszidiaritás (és az arányosság) elve betartásának a 2. sz. 

jegyzőkönyv 5. cikkében előírt értékelése. A hatásvizsgálat összefoglalójában az szerepel, hogy az a Főtitkárság 

hatásvizsgálatokhoz kiadott iránymutatását követi, amelyben – úgy tűnik – nem szerepel rendelkezés a 2. sz. 

jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelő részletes adatok megadásáról (lásd a fenti 11. pontot). A 2.4. szakasz igen 

messze áll az uniós szintű fellépés alátámasztásához szükséges részletességtől, és abban a jogalapra, illetve az 

EU Alapjogi Chartájára vonatkozó, tárgyhoz nem tartozó megfontolások is szerepelnek:

„2.4. Szubszidiaritás és arányosság

„A Közösség [sic] közvetlen adózás területén való fellépési jogát az EUMSZ 115. cikke határozza meg, 

amely így szól: »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«. Ezen túlmenően a tervezett szakpolitikai 

választási lehetőségek összhangban állnak a Unió alapjogi chartájával.

Amint az az előző szakaszokban kiemelésre került, a 27 tagállam eltérő nemzeti társaságiadó-rendszere 

akadályozza a belső piac megfelelő működését. A tagállamok erre a problémára nem tudnak átfogó 

megoldást nyújtani. A tagállamok által külön-külön megtervezett és végrehajtott, nem összehangolt 

fellépés csak lemásolná a jelenlegi helyzetet, mivel az adófizetők ugyanannyi adóhatóság illetékességébe 
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tartoznának, mint amennyiben adófizetési kötelezettségük van. A közösségi fellépés szükséges, 

figyelemmel a közös szabályokat alkalmazó bírósági rendszer létrehozására. A Bizottság azt szem előtt 

tartva tette meg a kezdeményezést, hogy a tagállamok a szubszidiaritás elve értelmében szabadon 

határozhatják meg adóbevételeik nagyságát és összetételét.

Az e kezdeményezés alapján megteendő intézkedések a kívánt cél elérésére alkalmas, és ahhoz szükséges 

intézkedések (azaz arányosak). Az e dokumentumban megvizsgált átfogó javaslatok nem járnak a 

társaságiadó-kulcsok uniós szintű harmonizációjával, és ennélfogva nem korlátozzák a kívánt társaságiadó-

bevétel összegének tagállamok általi befolyásolásának képességét. Nem avatkoznak be az állami 

beavatkozás terjedelmét és az adóbevételek összetételét illető nemzeti választási lehetőségekbe. A 

javaslatok a nemzeti társaságiadó-rendszerek szétaprózottságából eredő problémák együttes kezelésére 

hatékonyabb módot javasolnak, a hatékonyabb belső piacra figyelemmel. A szubszidiaritás elve általános 

felfogásának megfelelően kínálnak olyan megoldást, amely lehetővé teszi a 27 nemzeti adórendszer 

elkülönült működéséből eredő piaci hiányosságok együttes kezelését”.6

19. Az EUSZ 5. cikkében az a vélelem tükröződik, hogy a döntéseket az Unió polgáraihoz a lehető legközelebb 

eső szinten hozzák meg. Az e vélelemtől való eltérés nem lehet magától értetődő, hanem azt kellő 

részletességgel és egyértelműséggel kell megindokolni ahhoz, hogy az uniós polgárok megérthessék az annak 

megállapításához vezető minőségi és mennyiségi okokat, hogy a nemzeti fellépés helyett az uniós fellépés 

indokolt. A Bizottság hatásvizsgálatában nem teljesítette a szubszidiaritás tekintetében a 2. sz. jegyzőkönyv 5. 

cikkében előírt részletes adatok bemutatására vonatkozó kötelezettségét.

ii. A szubszidiaritás elvének be nem tartása

20. A javaslat első preambulumbekezdése tűzi ki a jogalkotási célt:

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

akadályokkal és 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.”7

                                               
6 A 15-16. oldal.
7 A javaslat 11. oldala.
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21. E célkitűzésnek a szubszidiaritással való összeegyeztethetőségét a fenti 6. pontban kifejtett útmutatásra 

figyelemmel értékelik.

22. Minőségi és mennyiségi mutatók formájában megjelenő, egyértelmű bizonyíték helyett a hatásvizsgálatban 

inkább vélelem szerepel arra vonatkozóan, hogy a vizsgált kérdéskör olyan több országot érintő vonatkozással 

rendelkezik, amelyeket tagállami intézkedéssel – például az Egyesült Királyság kormánya által javasolt nem 

hivatalos koordinációval – nem lehet kielégítően szabályozni.

23. Hasonlóképpen feltételezett, nem pedig minőségi és mennyiségi mutatókkal egyértelműen bizonyított a 

hatásvizsgálatban az, hogy a tagállamok önálló intézkedései, illetve a közösségi intézkedés hiánya ellentétbe 

kerülne a Szerződések követelményeivel, ez esetben a belső piaccal. Miközben egyértelmű az, hogy az eltérő 

társaságiadó-rendszerek terheket rónak a több uniós tagállamban működő vállalatokra, és hogy egy egységes 

társasági adóalap ezeket a terheket mérsékelné, ez nem egyenlő a Bizottság azon állításával, hogy ezek a terhek a 

belső piac működésének akadályát képezik:

„a nemzeti határokat átlépő uniós cégek előtt álló adózási akadályok a piacra lépés akadályát 

eredményező, költségnövelő akadályként azonosíthatóak. Ezen akadályok megszüntetése a liberalizációs 

politikához hasonló, amit a belső piacon való letelepedés szabadságának keretrendszerében kell 

vizsgálni.”8

Ezen akadályok megszüntetése a liberalizációs politikához hasonló, amit a belső piacon való letelepedés 

szabadságának keretrendszerében kell vizsgálni.”

24. A hatásvizsgálatban nincs elegendő, minőségi és mennyiségi mutatókkal alátámasztott bizonyíték arra, hogy 

az uniós szintű intézkedés nagyságrendje vagy hatásai miatt a tagállamok szintjén végrehajtott intézkedéshez 

képest nyilvánvaló előnyöket jelentene. Noha az adózással kapcsolatos megfelelési költségek csökkenése a 

becslések szerint 7 % körüli, a hatásvizsgálat uniós szintű kedvezőtlen hatásokat mutat a beruházásokra, 

foglalkoztatásra és a GDP-re, csak csekély mértékű jólétnövekedés mellett. A tagállami előnyök ugyanígy 

megkérdőjelezhetőek: egy védzáradékot tartanak szükségesnek, ami alapján lehetőség van alternatív módszer 

alkalmazására azokban az esetekben, ahol az adóalapnak a tagállamok közötti arányos felosztása valamely 

tagállamra nézve méltánytalan.

25. Ebből az okból az Alsóház azt a következtetést vonja le, hogy a javaslat nem tartja be a szubszidiaritás elvét.

                                               
8. A hatásvizsgálat „A problémák összefoglalása és a kiinduló helyzet” című 2.3. szakasza, 14. o.


