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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források 
bevezetésére irányuló ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi 
megállapodást1, összhangban az egyetemesség elvével, és emlékeztet a Bizottság azon 
jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalására, hogy 2021 júniusáig jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő az uniós digitális illetékről mint saját forrásról; kiemeli, hogy a 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogilag kötelező erejű kötelezettséget vállalt arra, 
hogy késedelem nélkül követi az ütemtervben meghatározott lépéseket annak 
érdekében, hogy azt legkésőbb 2023. január 1-jéig bevezessék;

2. emlékeztet arra, hogy a Parlament nagy többséggel elfogadott számos jelentésben és 
állásfoglalásban2 többször is kinyilvánította elkötelezettségét egy uniós digitális illeték 
mint saját forrás bevezetése mellett;

3. hangsúlyozza, hogy az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervet is tartalmazó 
intézményközi megállapodás arra kötelezi a Tanácsot, a Parlamentet és a Bizottságot, 
hogy visszafordíthatatlanul törekedjenek egy olyan uniós digitális illeték bevezetésére, 
amely saját forrásként és hosszú távú stabil jövedelemforrásként teljes egészében 
bekerül a hosszú távú uniós költségvetésbe; hangsúlyozza, hogy függetlenül attól, hogy 
az alapszabályokat az OECD vagy az EU szintjén határozzák meg, a tagállamokban a 
digitális gazdaság adóztatásából származó bevételek saját forrássá válhatnak és azzá is 
kell válniuk; úgy véli, hogy ugyanezt a megközelítést kell követni minden egyéb, az 
OECD szintjén létrejött megállapodásból származó bevétel esetében is;

4. sajnálja hogy az OECD a terveknek megfelelően 2020 végéig nem tudott konszenzusra 
jutni a digitális adózás terén, meghosszabbítva ezzel a digitális gazdaság 
aluladóztatását, mivel a digitális vállalkozások átlagosan csak 9,5%-os tényleges 
adókulccsal szembesülnek, szemben a hagyományos üzleti modellek 23,2%-os 
kulcsával3, miközben ugyanúgy élvezik a helyi nem gazdasági tényezők, például az 
infrastruktúra és a magasan képzett munkavállalók rendelkezésre állásának előnyeit; 
megállapítja, hogy a jelenlegi gazdasági környezet, amelyben a digitális 

1 HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.
2 Különösen az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformjáról szóló, 2018. március 14-i állásfoglalásában 
(HL C 162., 2019.5.10., 71. o.), a „2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A Parlament 
álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i időközi jelentésében (HL C 363., 2020.10.28., 
179. o.), „A 2021 és -2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a saját források: ideje 
megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i állásfoglalásában (elfogadott szövegek, 
P9_TA(2019)0032), az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről szóló, 2020. 
május 15-i állásfoglalásában (elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124), az Európai Tanács 2020. július 17–21-i 
rendkívüli ülésének következtetéseiről szóló, 2020. július 23-i állásfoglalásában (elfogadott szövegek 
P9_TA(2020)0206) és az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozat tervezetéről szóló, 
2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalásában (elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220);
3 Az Európai Bizottság hatásértékelésének számításai a ZEW (2016, 2017), valamint a ZEW és mások 
tanulmányai (2017) alapján. Lásd az SWD(2018)0081 bizottsági szolgálati munkadokumentumot.
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szolgáltatásokra szakosodott számos multinacionális vállalat az általános recesszió 
ellenére továbbra is nyereséget termel, ahhoz a széles körű igényhez vezetett az 
állampolgárok és maguk a vállalkozások részéről is, hogy biztosítsanak egyenlő 
versenyfeltételeket és méltányos hozzájárulást a társadalmi és gazdasági 
helyreállításhoz;

5. érdeklődéssel állapítja meg azonban, hogy néhány G20-államban – különösen technikai 
szinten – a közelmúltban előrelépés történt a közös megközelítés felé, tekintettel arra, 
hogy egy globális megoldás lenne a leghatékonyabb, többek között az adózás 
méltányossága tekintetében; felszólít, hogy 2021 közepéig szülessen gyors 
megállapodás az OECD-n belül; mindazonáltal időszerűnek és szükségesnek tartja, 
hogy az elkövetkező hónapokban az EU konkrét, kézzelfogható és visszafordíthatatlan 
politikai és jogalkotási intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy a méltányosabb 
adózásra vonatkozó standard előmozdítójaként az uniós digitális illeték bevezetésével 
előmozdítsa és ösztönözze a nemzetközi erőfeszítéseket, miközben az OECD szintjén 
folytatja a nemzetközi tárgyalásokat;

6. rámutat, hogy a társasági adózásra vonatkozó jelenlegi szabályok már nem felelnek meg 
a méltányos digitális adóztatás iránti modern globális, digitális és társadalmi 
igényeknek; megjegyzi, hogy bár a digitális adózás reformja a jelenlegi válságtól 
függetlenül indokolt, egyértelmű, hogy a Covid19 okozta társadalmi és gazdasági 
válság fellendíti a digitális átalakulás folyamatait, és hogy számos digitális és 
digitalizált multinacionális vállalat könyvelt el nyereséget a világjárvány idején, és 
jelenleg nem fizeti meg azt az adószintet, amelyet meg kellene fizetnie; hangsúlyozza, 
hogy az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának megerősítése érdekében meg 
kell reformálni és korszerűsíteni kell a jelenlegi adórendszert; megismétli ezért, hogy az 
uniós digitális illeték a mobil adóalapok befogásával, a versenyfeltételek 
kiegyenlítésével, az adózás méltányosságának és az uniós polgárok rendszerbe vetett 
bizalmának helyreállításához való hozzájárulással és az EU pénzügyi érdekeinek 
védelmével ellensúlyozza az adóalap-eróziót, az adókikerülést, az adócsalást és az 
agresszív adótervezést; úgy véli, hogy bevételei szorosan kapcsolódnának az egységes 
piac és a „digitális Unió” nyitott határaihoz, ezért az uniós saját források rendkívül 
megfelelő és valódi alapját képeznék; hangsúlyozza, hogy ha ezt az új közjövedelmet az 
uniós költségvetésbe irányítanák, az segítene megoldani az adóügyi egyenértékűséghez 
és a költségvetési koherenciához kapcsolódó számos problémás kérdést;

7. olyan megközelítést szorgalmaz, amely megelőzi a kettős adóztatás és az adóztatás 
kettős elmaradásának kockázatát, és minimálisra csökkenti az európai vállalatok, 
különösen a kkv-k megfelelési költségeit; olyan adótervezési és végrehajtási 
szabályokra szólít fel, amelyek minimálisra csökkentik az uniós polgárokra és 
fogyasztókra gyakorolt minden gazdasági teher kockázatát; meggyőződése, hogy a 
digitális illetékből származó bevételeknek az uniós költségvetés saját forrásaivá történő 
alakítása elősegítené az ilyen költségek egyenlő módon történő elosztását és 
újraelosztását az uniós tagállamok között;

8. hangsúlyozza, hogy az uniós szintű jogszabályokban rögzített egységes harmonizált 
szabályok és végrehajtási eljárások alacsonyabb általános adminisztratív költségeket 
eredményeznének a tagállamok adóbeszedő hatóságai számára, és jelentősen 
csökkentenék a megfelelési költségeket, különösen az egységes piacon méretezhető 
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digitális üzleti modellek esetében;

9. emlékeztet, hogy az egyetemesség elvével összhangban az uniós digitális illetéken 
és/vagy az OECD szabályain alapuló saját forrásokat hivatalosan nem szabad 
semmilyen konkrét program vagy alap kiadásaira sem elkülöníteni; emlékeztet, hogy 
ezek általános jövedelmet jelentenek majd más új saját forrásokkal együtt, amelyek 
teljes összegének elegendőnek kell lennie legalább a Next Generation EU Helyreállítási 
Eszköz visszafizetési költségeinek fedezésére; emlékeztet, hogy az új saját forrásokból 
származó minden olyan bevétel, amely meghaladja a tényleges visszafizetési igényeket, 
továbbra is általános bevételként fog szolgálni az uniós költségvetés számára;

10. felhívja a figyelmet, hogy az intézményközi megállapodás II. mellékletének G. 
pontjában foglaltak szerint az intézmények elismerik, hogy az új saját források kosara 
bevezetésének a többéves pénzügyi keret uniós kiadásainak megfelelő finanszírozását 
kell támogatnia;

11. fenntartja, hogy az uniós digitális illetékből származó bevétel egy új sajátforrás-kosár 
részét fogja képezni, amelynek bevételei elegendőek lesznek legalább ahhoz, hogy az 
uniós költségvetésen keresztül fedezzék a Helyreállítási Eszköz vissza nem térítendő 
támogatási komponensének jövőbeli visszafizetési költségeit (tőke és kamat), amelyek 
várhatóan évente átlagosan 15 milliárd EUR-t, 2028 és 2058 között pedig legfeljebb évi 
29,25 milliárd EUR-t tesznek ki, elkerülve ugyanakkor az uniós programok kiadásainak 
csökkentését; megállapítja, hogy a bevétel a becslések szerint több milliárd eurótól több 
tízmilliárd euróig terjedhet, számos tényezőtől, többek között az adóalap pontos 
meghatározásától, az adóalanytól, az adózás helyétől, az adó kiszámításától és 
mértékétől, valamint az érintett ágazatbeli gazdasági növekedés mértékétől függően; 
megjegyzi, hogy a méltányos adózás és az ágazatok közötti egyenlő versenyfeltételek 
helyreállítása érdekében az adó minimális „mértékét” vagy összegét úgy kell 
meghatározni, hogy az az EU-27-ben a hagyományos nemzetközi vállalkozások 
nyereségére kivetett tényleges átlagos adókulccsal arányos tényleges adóztatást 
eredményezzen;

12. kiemeli, hogy az intézményközi megállapodás ütemtervében előirányzott új sajátforrás-
kosár – többek között az uniós digitális illeték – bevezetése növelni fogja az EU 
pénzügyi autonómiáját és azon képességét, hogy megfeleljen az uniós polgárok azon 
elvárásainak, amelyek az EU olyan stratégiai szakpolitikai célkitűzéseivel 
kapcsolatosak, mint a méltányos és erős európai egységes piac, a méltányos átálláson 
alapuló európai zöld megállapodás, a szociális jogok európai pillére és a digitális 
átalakulás, valamint a nemzeti kiadásokhoz képest nagy hatékonyságnövekedést 
eredményező uniós hozzáadott érték létrehozása;

13. emlékeztet, hogy az uniós digitális illetékből származó bevételeknek hozzá kell 
járulniuk a Helyreállítási Eszköz visszafizetéséhez, valamint az uniós programok és 
alapok kiadásainak finanszírozásához; e tekintetben ismételten megerősíti, hogy a 
digitális illetékből származó bevételek tagállamok által visszatartott részének szigorúan 
arányosnak kell lennie az általuk viselt beszedési költségekkel, és nem szabad 
indokolatlanul hátrányos helyzetbe hoznia az uniós költségvetést;

14. véleménye szerint rendkívül fontos a digitális szolgáltatásokat nyújtó induló 
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vállalkozások és kkv-k védelme és fejlesztése méltányos adózási környezet biztosítása 
révén, valamint a digitális innováció és a digitális szempontokkal kapcsolatos kutatás 
előmozdítása; emlékeztet, hogy 2018-ban a Parlament javaslatot tett a digitális 
szolgáltatásokra kivetett uniós adó kialakítására, amely nem célozná meg a kkv-kat és 
az induló vállalkozásokat az Unión belüli magas globális bevételi és adóköteles bevételi 
küszöb bevezetésének köszönhetően; támogatja e megközelítés szellemét, és olyan 
digitális illeték bevezetését kéri, amely jelentős bevételt generál a digitális 
szolgáltatások jelentős köréből, például a hirdetésekből és az adatok értékesítéséből;

15. sürgeti a Bizottságot, hogy az uniós digitális illetékre mint saját forrásra vonatkozó 
jogalkotási javaslatok és a saját forrásokról szóló felülvizsgált határozat előkészítése 
során építse be a Parlament álláspontját, és felhívja a Tanácsot, hogy az ütemtervvel 
összhangban mielőbb fogadja el a javaslatot; ösztönzi az intézményeket, hogy mielőbb 
és konstruktívan kezdjenek „rendszeres párbeszédet” a saját forrásokra vonatkozóan 
elfogadott ütemtervben előirányozottaknak megfelelően; sürgeti az Európai Tanácsot, 
hogy támogassa az EU határozott vezető szerepét a méltányosabb adózásra irányuló 
világméretű törekvésben azáltal, hogy 2021 folyamán gyors és határozott lépéseket tesz 
a digitális illeték mint saját forrás bevezetésére.
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