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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.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük Románia Képviselőházának a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Indokolással ellátott vélemény

a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatáról (COM(2011)0121)

tekintettel a Lisszaboni szerződésre, és különösen az Európai Unióról szóló szerződés 5. és 
12. cikkére, valamint a Szerződéshez csatolt 1. és 2. jegyzőkönyvre,
tekintettel Románia újra közzétett Alkotmányára, különösen annak 148. cikkére,
tekintettel a Képviselőház 11/2011. számú határozatára,
tekintettel a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2011. május 10-i ülésén megfogalmazott 
indokolással ellátott véleményére,
tekintettel a román kormánynak az Európai Ügyek Osztályán keresztül megfogalmazott 
álláspontjára,
a Képviselőház – gyakorolva felügyeleti jogát afelett, hogy az Európai Bizottság által 2011. 
március 16-án ismertetett, a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló tanácsi
irányelvre irányuló javaslat (COM{2011)0121) megfelel-e a szubszidiaritás és arányosság 
elveinek – elfogadta az alábbi indokolással ellátott véleményt:

Leírás és cél 
1. A tervezett intézkedésekkel, elsősorban a közös konszolidált társaságiadó-alap 
létrehozásával az irányelvre irányuló javaslat általános célja a termelési tőke eloszlása
gazdasági hatékonyságának javítása az EU-ban azzal, hogy csökkenti az a beruházási 
döntések adózási kérdések miatti torzulását, és ezáltal növeli a határokon átnyúló beruházási 
lehetőségeket.
Az Európai Bizottság által említett jogalap az EUMSZ 115. cikke, amely szerint a Tanács –
különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag irányelveket fogadhat el a tagállamok 
olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére, amelyek 
közvetlenül érintik a belső piac megteremtését vagy működését.
A szubszidiaritás elve betartásának értékelése az EUSZ 5. cikkében foglalt két kritérium 
vizsgálata alapján történt:

- a nemzeti hatáskör elégtelenségének kritériuma (a tervezett intézkedés 
célkitűzései nem valósíthatók meg kielégítő módon a tagállamok szintjén); és

- az uniós szintű hozzáadott érték kritériuma (a tervezett intézkedés célkitűzései, 
azok nagyságrendje és hatásai következtében jobban megvalósíthatók az Unió 
szintjén).

Továbbá megvizsgálták az irányelv alkalmazásának a tagállamok adózási függetlenségére 
gyakorolt hatását és a választott jogalap megfelelőségét is.

A nemzeti hatáskör elégtelenségének kritériuma
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2. A Bizottság a nemzeti hatáskör elégtelenségét azzal indokolja, hogy a 27 különböző 
nemzeti társaságiadó-rendszer gátolja az egységes piac megfelelő működését, és a tagállamok 
egyéni fellépése nem tud megfelelő megoldást nyújtani erre a problémára. 
Az Európai Bizottságnak kötelessége indokolni az irányelvre irányuló javaslat előterjesztését, 
ami megköveteli a fennálló helyzet részletes értékelését is. Az erre vonatkozó értékelésnek, 
alternatív opcióként, figyelembe kellett volna vennie, hogy a tagállamok (és adóhatóságaik) 
közötti jobb koordináció és együttműködés milyen módon segítheti elő a kettős adóztatás és 
az egyéb határon átnyúló adózási akadályok elkerülését, figyelembe véve a közvetlen adózás 
terén a tagállamok közötti együttműködésre és információcserére vonatkozó uniós szintű 
hatályos jogszabályokat.

Az uniós szintű hozzáadott érték kritériuma
3. A hozzáadott érték kritériumát nem támasztották alá az uniós szintű fellépés előnyeinek 
világos és számszerűsíthető bemutatásával:
- a Bizottság hatásvizsgálata rámutat, hogy a közös konszolidált társaságiadó-alap 

bevezetése jelentéktelen, sőt egyenesen negatív hatást gyakorol az Unió egészére 
(CORTAX általános egyensúly modell);

- az adóalap elosztására alkalmazott képlet három olyan kritériumot alkalmaz –
munkaerő, aktívák és értékesítés – amelyek kiegyensúlyozatlannak, egyenlőtlennek és 
méltánytalannak tekinthetők. Ily módon a javasolt képlet negatív hatást gyakorol egyes 
tagállamokban, köztük Romániában is, a jövedelmekre;

- indokolásában a Bizottság rámutat arra, hogy az Európai Unióban a közös konszolidált 
társaságiadó-alap nagyságának és elosztásának hatásai nem képezik a javaslat tárgyát. 
Következésképpen a jövedelmek elosztására vagy jövedelmek semlegességére 
vonatkozó célkitűzéseket nem fogalmaztak meg a tagállamok számára. Ezenkívül a 
Bizottság magyarázata a következőkre korlátozódik „nem szükséges a jövedelmekre 
vagy az egyes tagállamok költségvetésének helyzetére gyakorolt végleges hatásokra 
vonatkozó általános következtetéseket levonni, mivel ezek végső soron a különböző 
adózási eszközök kombinációjára vagy az alkalmazott adókulcsokra vonatkozó nemzeti 
politikai döntésektől függenek majd.” Ezek a nemzeti politikai döntések 
tulajdonképpen a tagállamoknak az adójövedelmeik megőrzését célzó kiigazításai 
lesznek, amelyeket láncreakciót indítanak majd el, ahol minden kiigazítás újabb
reakciókat vált ki. Az irányelv végrehajtása bizonytalan és kiszámíthatatlan környezetet 
teremthet, amelyek negatív hatással lesznek a beruházásokra;

- a transznacionális társaságokra gyakorolt pozitív hatások két szempontból 
érvényesülnek:

o a szabályoknak való megfelelés költségeinek csökkenése, ami minden 
gazdasági szereplő (magáncégek, államok, gazdaságok) tekintetében nettó 
hatékonysági nyereséget jelent;

o alacsonyabb mértékű adózás és ezáltal a társaságok magasabb nettó nyeresége, 
mivel lehetőségük van a veszteségek konszolidálására és az árak 
internalizálására azáltal, hogy a transznacionális tranzakciós árakat a szokásos 
piaci ár elve szerint küszöbölik ki. Ezek a pozitív hatások azonban nem a 
hatékonyság nettó növekedésének következményei, hanem az adókonszolidáció 
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nyomása alatt a közpénzekből a társaságok eredménykimutatásába történő
tényleges transzfer eredményei. Nem értékelték e transzfernek – amely az 
állami bevételek csökkenését eredményezné – az általános jólétre gyakorolt 
hatását.

- az irányelvnek a nemzeti jogrendbe történő átültetése és alkalmazása vélhetően 
(jelentős) pénzügyi és adminisztrációs többletköltséget eredményez a nemzeti 
adóhatóság számára, amelyet ugyanannak az adónak két különböző, párhuzamosan 
létező adórendszerben történő adminisztrációja, valamint a nemzeti adóhatóságok 
együttműködéséhez szükséges adminisztratív infrastruktúra létrehozása és azok 
konszolidálása okoz.

- a CORTAX modell alapján az EU általános jólétére gyakorolt nem meggyőző hatás 
ellensúlyozására a Bizottság a belső piac folytatódó integrációjának hosszú távú, 
dinamikus előnyeit hangsúlyozza, amelynek hatása egyrészről az, hogy a nemzeti 
beruházások helyét átveszik a határon átnyúló beruházások, másrészről pedig vonzóvá 
válik az EU egésze a multinacionális beruházók számára. Ez azonban puszta 
feltételezés, amely konkrét bizonyítékokkal nincs alátámasztva. Továbbá a 
Bizottságnak a dinamikus hatásokra vonatkozó kijelentése a vállalatok 
versenyképességének a belső piac integrációja által ösztönzött feltételezett 
növekedésén alapszik. Miközben a vállalatok versenyképessége rendkívül fontos, az 
nem feltétlenül tükröződik az egyes gazdaságok versenyképességének növekedésében. 
A vállalatok versenyképessége és az egyes országok egészének jóléte közötti pozitív 
korreláció csak bizonyos körülmények között valósul meg. Következésképpen szükség 
volna ezeknek a kijelentéseknek a részletes indokolására, amelyet az Európai 
Bizottságnak kellene elvégeznie.

A tagállamok adózási függetlenségére gyakorolt hatások 
4. A Bizottság úgy véli, hogy az adókulcsok fölötti ellenőrzés megtartásával a tagállamok 
megőrzik adószuverenitásukat, és ezáltal érvényesül a szubszidiaritás elve.
Az államok adóbevételei függnek mind az adókulcs nominális értékétől, mind pedig az 
adóalaptól. A társasági adó vonatkozásában az adózási szuverenitás feltételezi mind az 
adóalap fölötti, mind pedig az adókulcs fölötti ellenőrzés megtartását. Ezeknek az ellenőrzési 
lehetőségeknek a korlátozása az adószuverenitás elvesztését jelenti.
A közös konszolidált adóalap alkalmazása közvetlen hatással lesz minden tagállamban az 
adóalapra, de közvetett hatásai is lesznek az adókulcsra, mivel a tagállamok kénytelenek 
lesznek módosítani azt, hogy kompenzálják az adóalap módosításának az adóbevételekre 
gyakorolt hatásait.

Következésképpen az irányelv alkalmazása jelentősen korlátozná a tagállamok 
adószuverenitását.
Ebből adódóan az Európai Bizottság által benyújtott indokolás ellentmondásos és nem eléggé 
megalapozott.

Jogalap
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5. Az egységes piacon az adózási akadályok elkerülésének szükségessége és a tagállamok 
adózási szuverenitása között ellentmondás van. Felvetődik a kérdés, hogy az egységes piac 
működésével (EUMSZ 115. cikke) milyen mértékig támasztható alá a tagállamok 
hatáskörének korlátozása a társasági adó tekintetében. Eddig a közvetlen adók 
vonatkozásában az Unió jogalkotási cselekvési tere csak meghatározott területekre 
korlátozódott. E javaslat szándékát tekintve jelentősen növelné az Unió cselekvési terét a 
társasági adók területén. Következésképpen az Uniós szintű jogalkotási lépések 
szükségességét objektív kritériumok alapján kell megindokolni. Az Európai Bizottság továbbá 
nem indokolta meggyőzően, hogy az egyes tagállamok által saját adórendszerük tekintetében 
hozott döntésnek miért kell a javasolt irányvonalaknak megfelelően korlátozottnak lennie. 
Az EU szintjén a szubszidiaritás fogalmának dinamikus (vagy ambivalens) jellege van, ahogy 
azt az Amszterdami Szerződés jegyzőkönyvének 3. pontja kijelenti: „A szubszidiaritás 
dinamikus fogalom, amelyet a Szerződésben meghatározott célkitűzések fényében kell 
alkalmazni. Lehetővé teszi, hogy a Közösség fellépését hatásköreinek korlátain belül 
kiterjesszék, amennyiben ezt a körülmények kívánják, illetve ellenkezőleg, korlátozzák vagy 
megszüntessék, amennyiben az a továbbiakban már nem indokolt”.
Eszerint a szubszidiaritás elve lehetővé tenné az Unió fellépésének kiterjesztését hatáskörének 
korlátain belül. Az EUSZ 5. cikke értelmében a hatáskör-átruházás elvének megfelelően az 
Unió kizárólag a tagállamok által a Szerződésekben ráruházott hatáskörökön belül jár el. Az 
irányelvre irányuló javaslatban azonban, amelynek jogalapja az EUMSZ 115. cikke, az 
Európai Bizottság köteles a szubszidiaritás tekintetében minőségi és mennyiségi szempontból 
is indokolni az uniós fellépés kiterjesztését.

Tekintettel a fenti indokokra, a Képviselőház állandó bizottsága egy indokolással ellátott 
vélemény elfogadásáról határozott, amely szerint az irányelvre irányuló javaslat nincs 
összhangban a szubszidiaritás elvével.
Az indokolással ellátott vélemény címzettjei az Európai Parlament, a Tanács és az Európai 
Bizottság elnökei.


