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Tárgy: A Lengyel Köztársaság Szejmjének indokolással ellátott véleménye a közös 
konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

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 Lengyel Köztársaság Szejmjének indokolással 
ellátott véleményét a fentebb megjelölt javaslatról.
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MELLÉKLET

A Lengyel Köztársaság Szejmjének
2011. május 13-i
HATÁROZATA

a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2011) 

121 végleges) szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetetlenségéről

A Lengyel Köztársaság Szejmje a Szejm Szabályzata 148cc. cikke alapján megállapítja, hogy a

közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat(COM(2011) 121 

végleges) nem egyeztethető össze az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) 

bekezdésében rögzített szubszidiaritás elvével. A javaslat sérti a szubszidiaritás elvét, mivel az 

Európai Uniónak nincs hatásköre arra, hogy a közvetlen adózásra vonatkozó jogi aktusokat fogadjon 

el. Az indokolással ellátott vélemény, amely tartalmazza azokat az okokat, amelyek alapján a Szejm a 

szubszidiaritás elvével összeegyeztetetlennek ítéli a javaslatot, a határozat mellékletét képezi.

A SZEJM ELNÖKE

Grzegorz Schetyna
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A Lengyel Köztársaság Szejmje 2011. 
május 13-i határozatának melléklete

A Lengyel Köztársaság Szejmjének 2011. május 13-i, indokolással ellátott véleménye, amely tartalmazza 

azokat az okokat, amelyek alapján a Szejm a szubszidiaritás elvével összeegyeztetetlennek ítéli a közös 

konszolidált társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (COM(2011) 121 végleges)

A Lengyel Köztársaság Szejmje, miután áttekintette a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló 

tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (COM(2011) 121 végleges), megállapítja, hogy az nem egyeztethető 

össze az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás 

elvével. A javaslat sérti a szubszidiaritás elvét, mivel az Európai Uniónak nincs hatásköre arra, hogy 

közvetlen adókra vonatkozó jogi aktusokat fogadjon el.

Az EUSZ 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően az Európai Unió kizárólag a Szerződésekben 

foglalt célok elérése érdekében tevékenykedhet a tagállamok által rá ruházott hatáskörök alapján.

Minden egyéb ügy, amelyre nem kapott felhatalmazást, a tagállamok hatáskörében marad. A Szejm 

értékelése szerint az Európai Bizottságnak nincsen hatásköre arra, hogy a társasági jövedelemadó 

alapjának megállapítására vonatkozó előírásokat fogadjon el. A Szejm álláspontja szerint az Európai 

Bizottság azáltal, hogy elfogadta a társasági jövedelemadó alapjának megállapítására vonatkozó 

szabályokra irányuló javaslatot, túllépte hatáskörét, mivel kizárólag tagállami hatáskörbe tartozó 

területen lépett fel.

Az Európai Bizottság a tervezett irányelv jogi alapjaként az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 115. cikkét jelölte meg. E rendelkezés értelmében a Tanács az EUMSZ 114. 

cikkének sérelme nélkül 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. Annak megállapításához, 

hogy az Európai Unió milyen rendelkezéseket fogadhat el az EUMSZ 115. cikke alapján, feltétlenül 

érinteni kell a Szerződés egyéb rendelkezéseit is.

Az EUMSZ 115. cikkében említett belső piac belső határok nélküli térséget jelent, ahol 

biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EUSZ és az EUMSZ 

(EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése) rendelkezéseinek megfelelően. Az EUMSZ 114. cikke (1) 

bekezdésének rendelkezése – amelyre az EUMSZ 115. cikke hivatkozik – megállapítja, hogy a belső 

piac működését és megteremtését biztosító célok megvalósításához a következő rendelkezések 

alkalmazandók: az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági 
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és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a tagállamok törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a 

belső piac megteremtése és működése. A (2) bekezdés azonban előírja, hogy az EUMSZ 114. 

cikkének (1) bekezdése nem alkalmazható az adózásra.

A Bizottság által az irányelvre irányuló javaslat elfogadásának alátámasztásául idézett 

EUMSZ 115. cikkétől függetlenül meg kell jegyeznünk, hogy az EUMSZ 113. cikke értelmében a 

Tanács az Európai Parlamenttel, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt 

követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag rendelkezéseket fogad el a forgalmi 

adók, a jövedéki adók és a közvetett adók egyéb formáira vonatkozó jogszabályok olyan mértékű 

harmonizálására, amennyire az ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, működéséhez, és a 

verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges. Mindez azt jelenti, hogy az Európai Unió hatáskörét az 

adózás területén az EUMSZ 113. cikke jelöli ki, amely lehetővé teszi a jogalkotást a közvetett adók 

terén. A tervezett irányelv azonban a társasági jövedelemadó hatálya alá tartozó jogi személyek közös 

konszolidált adóalapjára vonatkozik. Mivel a társasági jövedelemadó nem közvetett adó, nem 

vonatkozik rá az EUMSZ 113. cikke.

Függetlenül attól, hogy sem az EUMSZ 114. cikke, sem pedig a EUMSZ 115 cikke nem 

kínál jogalapot ahhoz, hogy az Európai Unió a tervezett irányelv keretében bármilyen adórendelkezést 

elfogadjon, megjegyzendő, hogy az, hogy bármilyen közvetlen adózási jogszabály jogalapjaként az 

EUMSZ 115. cikkét próbálják meg felhasználni, a Szerződés megkerülését jelenti, különös tekintettel 

az EUMSZ 113. cikkére, amely az Unió hatáskörét a közvetett adók terén ismeri el. Ezzel 

összefüggésben megemlítendő, hogy az EUSZ 5. cikkének (2) bekezdése értelmében a közvetlen 

adózás a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Mivel az EUSZ 5. cikkének (1) bekezdése szerint az Európai Unióra ruházott hatáskörökre is 

alkalmazandó a szubszidiaritás elve, e hatáskörök túllépése a szubszidiaritás elve megsértésének 

tekintendő.


