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Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) 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 az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann)
a fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



PE465.017v01-00 2/5 CM\868155HU.doc

HU

MELLÉKLET

AZ ÍR KÖZTÁRSASÁG KÉPVISELŐHÁZÁNAK
(DÁIL ÉIREANN)

INDOKOLT VÉLEMÉNYE
A KÖZÖS KONSZOLIDÁLT TÁRSASÁGIADÓ-ALAPRÓL SZÓLÓ TANÁCSI IRÁNYELVRE 

IRÁNYULÓ JAVASLATRÓL (COM(2011)121).

1. A Bizottság nem teljesítette megfelelően azokat az (a 2. jegyzőkönyv 5. cikkében szereplő) 
eljárási követelményeket, amelyek értelmében elégséges mennyiségi és minőségi mutatókat 
tartalmazó részletes feljegyzést kell rendelkezésre bocsátania annak érdekében, hogy a nemzeti 
parlamentek teljes körűen felmérhessék az ilyen jellegű, határokon átnyúló hatályú javaslat 
szubszidiaritással kapcsolatos valamennyi hatását. Elégséges bizonyíték hiányában nehéz levonni 
azt a következtetést, hogy az uniós jogalkotás szükséges, egyszersmind nagyobb előnyökkel jár, 
mint az egyéni fellépés.

2. A javaslat nem felel meg a szükségességre vagy a nagyobb fokú előnyre vonatkozó 
vizsgálatokban alkalmazott, az összehasonlítható hatékonyságra vonatkozó követelményeknek.
A Bizottság javaslatában, illetve hatásvizsgálatában nem mutatták ki, hogy:
a. az uniós jogalkotás – a javaslat tágabb célkitűzéseinek elérésére szolgáló legjobb módként –

teljes egészében indokolt. Nem bizonyított, hogy a tagállami fellépések (azaz az informális 
koordináció vagy a kétoldalú megoldások) önmagukban nem tudnák ugyanolyan 
hatékonyan kezelni a jogszabályban nyilvánvalóan érintendő, határokon átnyúló 
tevékenységekkel kapcsolatos adózási akadályokat.

b. a 27 eltérő nemzeti társaságiadó-rendszer természeténél fogva akadályozza a belső piac 
megfelelő működését. A javaslat valójában egy második, párhuzamosan működő rendszert 
vezetne be az egyes tagállamokban, ami nem fokozná az Unión belüli társaságiadó-
rendszerek egyszerűségét és hatékonyságát.

c. nagyobb előny származik a közzétett javaslat – amely úgy tűnik, inkább az igen nagy, 
semmint a kisebb társaságok igényeinek felel meg – korlátozott hatályából. Az induló 
kkv-knak látniuk kell a működés és a kereskedelem előtt a 27 tagállamon belül fennálló
akadályok felszámolását. A javaslatból hiányzik ez a szemléletmód, ezért a javaslat ebben a 
formában talán nem éri el a meghatározott célkitűzéseit.
Ez a kihagyás valóban aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a javaslat a nagyobb 
tagállamok érdekeinek esetleg jobban megfelel. Ezt kutatási eredmények is megerősítették, 
amelyek szerint Írország beletartozna abba a hat országba (Portugália, Lengyelország, 
Finnország, a Cseh Köztársaság és Bulgária), amelyek vállalkozásait a leginkább sújtaná a 
KKTA.

3. A hatásvizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy a javaslatnak jelentős és esetlegesen egyenlőtlen 
költségbeli hatásai lehetnek az egyes tagállamok között. Konkrét és számszerűsített értékelések
nem állnak rendelkezésre egy ilyen politikai eredmény igazolására, különösen most, hogy fennáll 
a társasági adóból származó költségvetési bevételek csökkenésének egyértelmű kockázata, 
továbbá a GDP, a foglalkoztatottság és a közvetlen külföldi befektetések várható csökkenése, 
melyet számos tagállam tapasztalni fog.

4. A javaslat indokolása valójában jórészt feltevéseken alapul, az új politika hatásaira vonatkozóan 
pedig nem áll rendelkezésre elegendő adat. Maga a Bizottság is elismeri ezt az indokolásban, 
amely kimondja, hogy:

„(…) a tagállamok bevételeit érő hatás végső soron a különböző adópolitikai eszközök lehetséges 
összeállításának kialakítására és az alkalmazott adórátára vonatkozó nemzeti adópolitikai döntések 
függvénye. Éppen ezért nehéz pontosan megjósolni, hogy mik lesznek a hatások az egyes tagállamokra 
nézve.”
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A javaslat értelmében mégis új elosztási tényezők alapján az EU társaságiadó-alapját ténylegesen 
újraosztanák a tagállamok között. A legfőbb gyenge pont, amellyel sem a javaslat, sem a 
hatásvizsgálat nem foglalkozik, az az, hogy miért is alkotna jogszabályt a 27 tagállam ilyen 
egyenlőtlen politikai eredményért?

5. Az irányelv pénzügyi hatásainak a közvetlen adókra vonatkozó nemzeti politikai döntésekhez 
kapcsolásával továbbá összemosódhatnak az érintett hatáskörök. A Szerződések értelmében a
Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a közvetlen társasági adó területén. Az uniós 
jogszabályokból eredő negatív pénzügyi hatások orvoslásának eszközeként nem javasolható 
olyan uniós jogszabály, amely közvetetten hatással van a nemzeti szuverenitásra.

2011. május 17.

A HÁZSZABÁLY 103. CIKKE SZERINTI KÜLÖNBIZOTTSÁG

A HÁZSZABÁLY 105. CIKKE SZERINTI VISZONVÁLASZ A KÖZÖS KONSZOLIDÁLT 
TÁRSASÁGIADÓ-ALAPRÓL SZÓLÓ TANÁCSI IRÁNYELVRE IRÁNYULÓ JAVASLATRÓL

(COM(2011)121)

Bevezetés
1. A szubszidiaritás elvét az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése a következőképpen határozza meg:

„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”.

Az 5. cikk (3) bekezdése továbbá különleges felelősséggel ruházza fel a nemzeti parlamenteket annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós intézmények a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvvel összhangban alkalmazzák ezt az elvet.

2. Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat valójában egy 
„összehasonlítható hatékonyságra” vonatkozó vizsgálat, amely egy „szükségességi” és egy „nagyobb 
fokú előnyre” vonatkozó vizsgálatból áll:1

(i) szükségesség – Szükség van-e az Unió fellépésére a javaslat célkitűzésének eléréséhez? A 
javaslat célkitűzése kizárólag uniós fellépéssel valósítható-e meg, illetve kizárólag uniós 
fellépéssel valósítható meg kielégítően?

(ii) nagyobb fokú előny – A célkitűzés uniós szinten jobban megvalósítható-e – azaz az uniós 
fellépés nagyobb előnyökkel járna-e, mint a tagállami szintű fellépés?

3. Annak érdekében, hogy segítse a nemzeti parlamenteket a szubszidiaritásnak való megfelelés 
értékelése során, a 2. jegyzőkönyv 5. cikke kifejezetten előírja, hogy:

„Minden jogalkotási aktus tervezetének egy külön feljegyzésben részletesen tartalmaznia kell 
azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság elvével való összhang 
megítéléséhez szükségesek. Ennek a feljegyzésnek adatokat kell tartalmaznia a tervezet 

                                               
1 A Lordok Házának feljegyzése: „Subsidiarity: Assessing an EU Proposal” („Szubszidiaritás: egy 
uniós javaslat értékelése”; 2009. november)
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előrelátható pénzügyi hatásairól, továbbá – irányelv esetében – a tagállamok (…) által annak 
végrehajtására elfogadandó jogszabályokra vonatkozó hatásairól.”

4. A Szerződésekből igen egyértelműen kiderül tehát, hogy mint minden jogalkotási aktus 
tervezetének esetében, úgy a KKTA-ról szóló javaslat esetében is érvényesek a következő 
szempontok:

• elégségesen „részletes feljegyzéssel” kell alátámasztani annak érdekében, hogy a nemzeti 
parlamentek megítélhessék, megfelel-e a szubszidiaritás elvének,

• egyértelműen meg kell felelnie mind a szükségességi, mind pedig a nagyobb fokú előnyre
vonatkozó vizsgálatnak,

• az EUSZ 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hatáskör-átruházás elve értelmében 
bizonyítani kell, hogy az Unió „kizárólag a tagállamok által a Szerződésekben ráruházott 
hatáskörök határain belül jár el a Szerződésekben foglalt célkitűzések megvalósítása 
érdekében.”

A bizottság véleménye
5. A bizottság különös figyelmet fordított a Szerződés rendelkezéseire, és véleménye szerint a

KKTA-ról szóló javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének. Ennek okait a következő 
bekezdések tartalmazzák.

6. A Bizottság nem teljesítette megfelelően azokat az (a 2. jegyzőkönyv 5. cikkében szereplő) 
eljárási követelményeket, amelyek értelmében elégséges mennyiségi és minőségi mutatókat 
tartalmazó részletes feljegyzést kell rendelkezésre bocsátania annak érdekében, hogy a nemzeti 
parlamentek teljes körűen felmérhessék az ilyen jellegű, határokon átnyúló hatályú javaslat 
szubszidiaritással kapcsolatos valamennyi hatását. Elégséges bizonyíték hiányában nehéz levonni 
azt a következtetést, hogy az uniós jogalkotás szükséges, egyszersmind nagyobb előnyökkel jár, 
mint az egyéni fellépés.

7. A javaslat nem felel meg a szükségességre vagy a nagyobb fokú előnyre vonatkozó 
vizsgálatokban alkalmazott, az összehasonlítható hatékonyságra vonatkozó követelményeknek.

A Bizottság javaslatában, illetve hatásvizsgálatában nem mutatták ki, hogy:

a. az uniós jogalkotás – a javaslat tágabb célkitűzéseinek elérésére szolgáló legjobb módként 
– teljes egészében indokolt. Nem bizonyított, hogy a tagállami fellépések (azaz az 
informális koordináció vagy a kétoldalú megoldások) önmagukban nem tudnák 
ugyanolyan hatékonyan kezelni a jogszabályban nyilvánvalóan érintendő, határokon 
átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos adózási akadályokat.

b. a 27 eltérő nemzeti társaságiadó-rendszer természeténél fogva akadályozza a belső piac 
megfelelő működését. A javaslat valójában egy második, párhuzamosan működő rendszert 
vezetne be az egyes tagállamokban, ami nem fokozná az Unión belüli társaságiadó-
rendszerek egyszerűségét és hatékonyságát.

c. nagyobb előny származik a közzétett javaslat – amely úgy tűnik, inkább az igen nagy, 
semmint a kisebb társaságok igényeinek felel meg – korlátozott hatályából. Az induló 
kkv-knak látniuk kell a működés és a kereskedelem előtt a 27 tagállamon belül fennálló
akadályok felszámolását. A javaslatból hiányzik ez a szemléletmód, ezért a javaslat ebben 
a formában talán nem éri el a meghatározott célkitűzéseit.
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Ez a kihagyás valóban aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a javaslat a nagyobb 
tagállamok érdekeinek esetleg jobban megfelel. Ezt kutatási eredmények is megerősítették, 
amelyek szerint Írország beletartozna abba a hat országba (Portugália, Lengyelország, 
Finnország, a Cseh Köztársaság és Bulgária), amelyek vállalkozásait a leginkább sújtaná a 
KKTA.

8. A hatásvizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy a javaslatnak jelentős és esetlegesen egyenlőtlen 
költségbeli hatásai lehetnek az egyes tagállamok között. Konkrét és számszerűsített értékelések 
nem állnak rendelkezésre egy ilyen politikai eredmény igazolására, különösen most, hogy fennáll 
a társasági adóból származó költségvetési bevételek csökkenésének egyértelmű kockázata, 
továbbá a GDP, a foglalkoztatottság és a közvetlen külföldi befektetések várható csökkenése, 
melyet számos tagállam tapasztalni fog.

9. A javaslat indokolása valójában jórészt feltevéseken alapul, az új politika hatásaira vonatkozóan 
pedig nem áll rendelkezésre elegendő adat. Maga a Bizottság is elismeri ezt az indokolásban, 
amely kimondja, hogy:

„(…) 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.”

A javaslat értelmében mégis új elosztási tényezők alapján az EU társaságiadó-alapját ténylegesen 
újraosztanák a tagállamok között. A legfőbb gyenge pont, amellyel sem a javaslat, sem a 
hatásvizsgálat nem foglalkozik, az az, hogy miért is alkotna jogszabályt a 27 tagállam ilyen 
egyenlőtlen politikai eredményért?

10. Az irányelv pénzügyi hatásainak a közvetlen adókra vonatkozó nemzeti politikai döntésekhez 
kapcsolásával továbbá összemosódhatnak az érintett hatáskörök. A Szerződések értelmében a
Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a közvetlen társasági adó területén. Az uniós 
jogszabályokból eredő negatív pénzügyi hatások orvoslásának eszközeként nem javasolható olyan 
uniós jogszabály, amely közvetetten hatással van a nemzeti szuverenitásra.

A bizottság ajánlása
2011. május 11-én tartott ülésén a házszabály 103. cikke szerinti különbizottság elfogadta a közös 
konszolidált társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra vonatkozó, a házszabály 
105. cikke szerinti jelentést. A bizottság a házszabály 105. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján 
azt javasolja, hogy az e jelentés 6–10. pontjában szereplő indokolt véleményt a Dáil hagyja jóvá, az 
elnök pedig a házszabály 105. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban terjessze az 1. 
függelékben szereplő indítványt a Dáil elé.


