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Tárgy: A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 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 elnökének, 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 Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a 
fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI TANÁCSÁNAK
EURÓPAI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGA

25. ülés

106

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának

2011. május 12-i
határozata

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága

megtárgyalta a Tanács közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló irányelvére 
vonatkozó javaslatát, és

A. hangsúlyozza, hogy

a Szlovák Köztársaság hosszú távra érvényes álláspontja szerint a közvetlen adókra az Európai 
Unió szintjén nem terjed ki az adók harmonizálása;

B.  megállapítja, hogy

az adókulcsok meghatározása az Európai Unió tagállamainak kizárólagos hatáskörébe tartozik;

C. emlékeztet arra, hogy

az adójövedelmek összességükben az adóalap nagyságának és az adókulcsok mértékének együttes 
eredményéből adódnak;

D. feltételezi, hogy

az irányelvre vonatkozó javaslat negatív hatást gyakorolhatna a bruttó hazai össztermék (GDP) 
növekedésére és a foglalkoztatottságra, és ezáltal az Európai Unió számos tagállamában az 
általános jólét csökkenéséhez vezethetne; a bizottság ugyanakkor nincs meggyőződve arról, hogy 
az irányelvre vonatkozó javaslat hozzájárul az Európai Unión belüli adórendszerek 
egyszerűsítéséhez és hatékonyságához, hanem véleménye szerint ellenkező hatást kiváltva növelni 
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fogja a jogi személyek közös adóalapjához kapcsolódó új rendszer bevezetésének költségeit, és agy 
a lehetséges adminisztrációs terheket;

E. hangsúlyozza, hogy

az Európai Bizottság a saját hatásvizsgálatában nem végezte el azon konkrét következmények 
elemzését, amelyekkel az irányelv bevezetése járna a tagállamok költségvetési bevételeire nézve;

F. azon a véleményen van, hogy

a szubszidiaritás és az arányosság elveinek érvényesítéséről szóló jegyzőkönyv 5. cikke alapján 
benyújtott, az irányelvhez készült indoklás nem támasztja alá kellő mértékben a szubszidiaritás 
elvével való összhangot; az Európai Bizottság egy olyan javaslatot terjesztett elő, amelyet nem 
tudott kvantitatív adatokkal megfelelően alátámasztani;

G. megítélése szerint

az irányelvre vonatkozó javaslat ellentétes a szubszidiaritás elvével, és ezért az Európai Unióról szóló 
szerződés 12. cikkével, a nemzeti parlamentek szerepét rögzítő jegyzőkönyvvel, valamint 
a szubszidiaritás és az arányosság elveinek érvényesítéséről szóló jegyzőkönyv 6. cikkével 
összhangban indokolással ellátott véleményt nyújt be a mellékletben közöltek szerint;

H. megbízza

a bizottság elnökét, hogy 

az elfogadott határozatról tájékoztassa a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökét, a kormány 
alelnökét, a Szlovák Köztársaság pénzügyminiszterét, az Európai Bizottság elnökét, az Európai 
Parlament elnökét és az Európai Unió Tanácsának elnökét.

/aláírás/

Az Szlovák Köztársaság  Nemzeti Tanácsa Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának 106. sz. 
melléklete

1. Elsősorban azt kell leszögezni, hogy a Szlovák Köztársaságnak az EU egyes szintjeihez fűződő 
hosszú távú érdeke a közvetlen adók harmonizálásának elutasítása. Az euróövezet államfőinek és 
miniszterelnökeinek csúcstalálkozóján (2011. március 11.) elfogadott következtetések közé éppen a 
Szlovák Köztársaság kormányfőjének javaslatára került be explicit módon, önálló mondatban 
nyomatékosítva, hogy a közvetlen adóztatás a tagállamok hatáskörében marad. Egyúttal a Szlovák 
Köztársaság kormánya „A kormány programnyilatkozata a 2010–2014-es időszakra” című 
dokumentumban kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövedelemadók terén nem fog egyetérteni az 
európai adóharmonizációval. A közvetlen adók területén fennálló adóügyi szuverenitás az önálló 
költségvetési politikával együtt az állami szuverenitás kulcsfontosságú alkotóeleme.
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2. Továbbá felhívjuk a figyelmet a jogi személyek közös adóalapjához kapcsolódó új rendszer 
bevezetésének költségeire és az adminisztratív terhek lehetséges növekedésére. Megállapítjuk, hogy 
az önkéntesség alapelvére épített rendszer jelentős mértékben előnytelen.

3. A rendszer bevezetése negatívumának tekinthető az is, hogy az EU tagállamai adópolitikájukon 
keresztül esetleg az eddiginél kevésbé rugalmasan reagálnak majd a változó gazdasági körülményekre 
és vállalkozói környezetre. A KKTA rendszerét irányelv formájában tervezik bevezetni, ami által 
a változások véghezvitele több időt fog igényelni, mint jelenleg a nemzeti jogalkotásban. 

4. Kifejtjük továbbá, hogy a szóban forgó irányelv elfogadása negatív hatást gyakorolna a GDP 
növekedésére és a foglalkoztatásra, és szintúgy feltételezzük, hogy hátrányosan érintené a tagállami 
költségvetések bevételi oldalát. Az Európai Bizottság (EB) egy olyan jogalkotási javaslatot terjeszt 
elő, amelynek a következményeit nem tudja megfelelően számszerűsíteni. 

5. Az EB kizárólag az adóalap kiszámításának módosítását javasolja, az adókulcsok harmonizálását 
nem, miközben hangsúlyozni kell, hogy az adójövedelmek összességükben mindkét tényezőnek, tehát 
az adóalap nagyságának és az adókulcsoknak a kombinációjából származnak.

6. Az irányelvre vonatkozó javaslat alapvető hiányosságának tekintjük azt a tényt, hogy az EB a 
hatásvizsgálatában nem elemzi, hogy a KKTA bevezetése milyen konkrét következményekkel járna 
a tagállamok költségvetési bevételeire, miközben egy ilyen típusú számítás nehézségeire hivatkozik, 
mivel a végeredményt jelentő adóbevételek a „politikai döntésektől” fognak függeni, „amikor a 
különböző adóeszközök összességének lehetséges módosításairól vagy az adókulcsok érvényesítéséről 
van szó”. Az EB tehát anélkül javasol új adórendszert a jogi személyek számára, hogy tudná, ennek 
milyen következményei lesznek a tagállamok költségvetéseire nézve. 

7. A következő, általunk figyelembe ajánlott szempontot azok a költségek jelentik, amelyek a KKTA
választható rendszeréhez kapcsolódnak a tagállamok adóigazgatása tekintetében. Az a tény, hogy a 
KKTA rendszerének fakultatívnak kellene lennie, egyfelől ugyan lehetővé teszi, hogy a határokon 
átnyúló vállalkozási tevékenységet folytató társaságokra összpontosítson, amelyek hasznot húznának 
egy ilyen rendszerből, másfelől viszont 28 párhuzamosan működő adórendszert hozna létre (a 27, már 
létező nemzeti adórendszer mellett bevezetik a KKTA rendszerét). Feltételezhetjük tehát, hogy ez 
az intézkedés nem vezet a társaságok adminisztrációs terheinek csökkenéséhez, és ugyanakkor a jogi 
személyek jövedelmeinek hatékonyabb megadóztatását sem fogja eredményezni, mivel utólagos 
költségekkel jár majd a kettős rendszer kezelésének és a jogi személyek jövedelmei megadóztatásának 
terén.


