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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, vendégeinket, és köszöntöm a napirendi pont előadóját, 
Izer Norbert helyettes államtitkár urat és munkatársait a Nemzetgazdasági 
Minisztériumtól. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenti ív alapján 
az eseti képviseleti megbízással együtt bizottságunk határozatképes.  

A mai napra egyetlen napirendi pontot tűztünk ki, amit képviselőtársaim a 
múlt hét végén javaslatként megkaptak: tájékoztató a társaságiadó-alapra vonatkozó 
európai bizottsági javaslatokról, a Tanács irányelvtervezete a közös összevont 
társaságiadó-alapról, egy másik irányelvtervezet a közös társaságiadó-alapról, 
valamint a vitarendezési mechanizmusról.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a 
napirendet. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a mai ülésünk 
megtartásához a házszabály 108. §-a alapján szükséges házelnöki egyetértést 
megkaptuk, így ülésünk 11 óráig tarthat.  

Szeretném továbbá röviden tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a múlt 
szerdán eszmecserét folytattam Dara Murphy ír EU-ügyi államtitkárral, akivel a 
brexit és egyéb aktuális uniós kérdések mellett a kétoldalú kapcsolatok helyzetét is 
áttekintettük. 

Tájékoztató a társaságiadó-alapra vonatkozó európai bizottsági 
javaslatokról  
a) A Tanács irányelvtervezete a közös összevont társaságiadó-
alapról (KÖTA) [COM (2016) 683; 2016/0336 (CNS)]  
b) A Tanács irányelvtervezete a közös társaságiadó-alapról [COM 
(2016) 685; 2016/0337 (CNS)]   
c) A Tanács irányelvtervezete a kettős adóztatással kapcsolatos 
európai uniós vitarendezési mechanizmusról [COM (2016) 686; 
2016/0338 (CNS)] 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a mai egyetlen napirendi pontunk 
megtárgyalására: tájékoztató a társaságiadó-alapra vonatkozó európai bizottsági 
javaslatokról. Ismételten köszöntöm helyettes államtitkár urat és munkatársait.  

Tisztelt Bizottság! A társaságiadó-alap kapcsán az Európai Bizottság már hat 
évvel ezelőtt is javaslatokat tett, ezekkel a javaslatokkal is foglalkoztunk egyeztetési 
eljárás keretében. A mai ülésünk témája a 2016. októberi javaslatcsomag. Egy 
általános tájékoztatót kérnénk az uniós döntéshozatal állásáról államtitkár úrtól, 
valamint a kormány álláspontjáról. Számos tagállami parlament fogalmazta meg 
kifogásait a javaslatcsomaggal szemben, ezért is érdekel bennünket, hogy mennyiben 
is érinti a tagállamok, így például Magyarország adószuverenitását.  
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Tisztelt Államtitkár Úr! Megadom a szót államtitkár úrnak és természetesen 
munkatársainak. Ilyenkor az az eljárásunk, hogy meghallgatjuk a kormány 
képviselőit, utána lehetősége van képviselőtársaimnak, hogy kérdezzenek vagy 
véleményt mondjanak, és utána visszaadom a szót államtitkár úrnak, illetve 
munkatársainak. 

Tisztelt Bizottság! Kérem államtitkár urat, tessék, parancsoljon! 

Izer Norbert tájékoztatója 

IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Első körben a Tanács 
irányelvtervezetéről, a közös társaságiadó-alapot érintő irányelvtervezetről 
szeretnénk röviden beszámolni. Ahogy elhangzott, ez egy régóta húzódó egyeztetés a 
Bizottságon belül, és most egy újabb fordulóhoz érkeztünk, ahol talán most megint a 
Bizottság megpróbálja felgyorsítani az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket.  

Összességében maga ez az irányelvtervezet a régi, eredeti javaslathoz képest túl 
sok újdonságot nem tartalmaz, de azért összefoglalnám az eredeti javaslatot is. Ahogy 
a címe is mondja, közös társaságiadó-alap, ami azt jelenti, hogy EU-s szinten kötelező 
lenne egy bizonyos határérték fölött - ez a határérték 750 millió eurós árbevétel, tehát 
az ennél nagyobb árbevétellel rendelkező társaságoknál kötelező lenne - a 
társaságiadó-alapjukat európai szinten egységesen megállapítani, tehát nem lehetne 
mód a tagállamokban hatályos szabályokat alkalmazni, hanem kötelező jelleggel egy 
egységes szabályrendszer szerint kiszámított társaságiadó-alapot használni.  

A társaságiadó-alap Magyarországon is úgy épül fel, hogy egy számviteli 
eredményből számolódik, adóalap-módosító tételek folytán egy adóalapot kapunk. 
Ugyanez a logika érvényesülne itt az irányelvtervezetben is, tehát egy eredményt is 
definiálna az irányelv, és az ebből az eredményből levezetett adóalapot is. Tehát egy 
közös társaságiadó-alap lenne használatos az összes európai tagállamban. Aki ez alatt 
a 750 millió eurós árbevételszint alatt van, azoknak a cégeknek ez választási 
lehetőséget jelentene, efölött - ahogy említettem - kötelező lenne ez a 
társaságadóalap-számítás. 

Most arról még nincs szó, hogy a közös adóalap után esetleg az adókulcsokat is 
lehetne harmonizálni, ez azt jelenti, hogy ha minden ország a közös társaságiadó-
alapot meghatározza, akkor egyelőre saját adókulcsával felszorozva megkapná a 
fizetendő társasági adó összegét.  

Még pár pontosítás. Ami viszont újdonság talán a korábbi álláspontokhoz 
képest, hogy most megjelent három új elem, egy kutatás-fejlesztési adóalap-
kedvezmény, egy tőkenövelési kedvezmény - a tőkenövelési kedvezmény alatt azt kell 
érteni, amikor azt próbálja meg támogatni a Bizottság, ha valaki nem hitelből 
finanszírozza a beruházásait, hanem tőkéből, ez most adózási szempontból igazából 
hátrányosan van kezelve, ezt próbálná meg a tőkenövelési kedvezménnyel a Bizottság 
támogatni, tehát hogy a tőkéből finanszírozott cégek se jussanak negatívabb 
helyzetbe, mint esetleg, aki hitelből finanszírozza a beruházásait -, a harmadik pedig a 
határon átnyúló, ideiglenesveszteség-felhasználás, itt pedig megpróbálná adott 
esetben a határokon átnyúlva is a veszteségeket egy picit szétosztani az 
irányelvtervezet. Ezt leszámítva nem változott az alapkoncepciója az irányelvnek, 
tehát továbbra is a közös társaságiadó-alap a legmasszívabb eleme ennek az 
irányelvterveznek. A kormány álláspontja ezzel kapcsolatban igazából nem változott 
az elmúlt időszakban, tehát azt gondoljuk, hogy azok a finomhangolások, amik 
megtörténtek most, a legutolsó körben, nem változtattak érdemben az egész 
alapkoncepción. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez a közös társasági adóalap nem tudja 
azt a célt szolgálni, hogy egyszerűsödjön az adórendszer; nem tudja a beruházásokat 
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és a növekedést sem ösztönözni. Mi nagyon veszélyesnek tartjuk azt, hogy még egy 
bonyolultabb adórendszerrel terhelnénk az adórendszereket, hiszen a nemzeti 
adórendszerek megmaradnának a kisebb cégeknek, és választhatóvá tenné 750 millió 
euró alatt ezt az újabb adószisztémát, tehát az egyszerűsítést és az egyszerűbb 
adminisztrációt biztosan nem támogatja.  

Mi azt látjuk, hogy az adóalap-kedvezmények is viszonylag széles körben 
elérhetőek Magyarországon, tehát jelentősen befolyásolná az ország 
adószuverenitását az, hogy egy fix adóalappal és a magyar széles 
kedvezményrendszert is úgymond megkerülve nem tudnánk ezeket a 
kedvezményrendszereket érvényesíteni. Tehát mi azt látjuk, hogy ez a közös 
társaságiadóalap-rendszer nem segítené Magyarország fejlődését, tehát nem tudnánk 
olyan adóösztönzőkkel operálni, ami azt gondolom, Magyarország gazdaságának 
alapvető érdeke.  

Azt látjuk, hogy egy jövőbeni lehetőség az is lehet, hogy az adóalapok 
harmonizációja után akár az adómérték harmonizációja is megtörténhet. Így meg 
aztán végképp elvesztenénk azt az előnyünket, hogy a 9 százalékos, az EU-ban most a 
legversenyképesebb adókulcsunkat feladva, ugyanolyan adóalappal és ugyanolyan 
adómértékkel kellene a gazdaságunkat segíteni, mint a német, a francia vagy 
bármelyik nyugat-európai gazdaság. Tehát ez a versenyképességünkre nyilvánvalóan 
nagyon negatívan hatna.  

Nem fogok túl sokat beszélni külön a közös összevont társaságiadó-alapról, 
mert a lényege pontosan ugyanaz, amit elmondtam a közös társasági adóalapnál. 
Annyi a specialitása, hogy vállalatcsoportoknak, szintén 750 millió eurós konszolidált 
árbevétel fölött, összevontan, tehát vállalati csoportszinten kell az adóalapjukat 
meghatározni. Tehát ugyanaz a logika, mint az egyedi cégnél, amit említettem, de a 
vállalatcsoportoknál az egész vállalatcsoport egyben határozza meg az adóalapját, és 
egy szétosztási mechanizmus alapján kell aztán majd az egyes országokra jutó 
adófizetést meghatározni. 

Ebben is látunk egy viszonylag nagy kockázatot, ugyanis ez a szétosztási 
mechanizmus azoknak az országoknak előnyösebb, ahol magasabb bérek és 
magasabb bérekre jutó egyéb járulékok vannak, tehát eszközarányra, 
bérköltségarányra és árbevétel-arányra osztja szét ez a javaslat a társasági adóalapot, 
és ebben szintén hátrányt szenvedne egy kisebb ország. Tehát az összes régiós 
társunk, azt gondoljuk, hogy hátrányosan érintett ebben a rendszerben. 

A Bizottság is készített egy hatástanulmányt a költségvetési kihatások 
tekintetében, és szinte minden országban azt látjuk, hogy negatív a költségvetési 
eredménye, tehát ez a közös társaságiadó-alap jellemzően globális szinten sem 
nullszaldós, tehát EU-s szinten sem nullszaldós, tehát nemcsak szétosztja adott 
esetben az adóbevételeket, hanem azt látjuk, hogy a legtöbb esetben negatív 
költségvetési kihatással jár, tehát mi ezért sem tartjuk támogathatónak.  

És azt látjuk, hogy ez a társaságiadó-rendszer eleve nem tud rugalmasan 
alkalmazkodni a gyorsan változó gazdasági környezethez, tehát a tanácsi 
döntéshozatali mechanizmust ismerve azt látjuk, hogy ezzel a módszerrel valóban egy 
kicsit berögzítenénk magunkat egy adott helyzetben, nem tudnánk a gyorsan változó 
gazdasági környezetre érdemben reagálni, ahogy azt egyébként a magyar 
társaságiadó-rendszerrel véleményünk szerint meg lehet tenni.  

A döntéshozatal állása szempontjából azt látjuk, hogy a máltai elnökség kitűzte 
célul, hogy a Tanács elfogadhatná az ő menetrendje szerint ezt az irányelvtervezetet. 
2019-től lenne alkalmazandó a társasági adóalap, tehát a közös európai társasági 
adóalap, az összevont társasági adóalap pedig 2021-től, abban az esetben, ha ezt a 
máltai elnökség el tudná fogadni. 
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Úgy látjuk, hogy az országok többsége szkeptikus, legalábbis azt látjuk, hogy 
még sok kérdőjel van a kérdéskör körül. A máltai elnökség ettől függetlenül gyors 
megegyezésre számít. Mi azt gondoljuk, hogy azért itt érdemi vitákra lehet még 
számítani. Van esetleg ehhez hozzáfűznivaló? (Dr. Borók Tímea és Nobilis Benedek 
nemet int.) 

A másik terület pedig: a Tanács irányelv-tervezete a kettős adóztatással 
kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusról szól. Ennek a javaslatnak az 
a lényege, hogy számos esetben előfordulhat, hogy két országnak az adószabályai 
mind a két országot feljogosítják, hogy adóztassák az adott tényállást. Ezt hívjuk 
kettős adóztatásnak. A kettős adóztatás elkerülése, illetve a kettős nem adózás 
elkerülése egy alapvető nemzetközi alapelv. Azt gondolom, ezt minden ország meg is 
próbálja betartani, és azt gondolom, ez az adózóknak is szerencsés. Tehát a kettős 
adóztatás elkerülése egy közös cél, amit talán mindenki támogat. 

Ennek az egyik legegyszerűbb formája az, hogy a két ország egymással leül és 
megbeszélik egy egyeztetés során, hogy melyik ország álláspontja a jogos vagy az 
erősebb, és eldől a kérdés. Maguk az egyezmények is nagyon sok támpontot adnak, 
hogy hogyan kell egy két ország közötti nemzetközi adóvitát megoldani, de mégis így 
is maradnak fent vitás kérdések.  

Ez az irányelvtervezet arról rendelkezne, hogy egy választott bíróság jelleggel - 
talán ez a legközelebbi kép, amit tudnék festeni -, egy választott bírósági vitarendezési 
mechanizmussal segítené az országokat, hogy a lehető leggyorsabban döntésre jusson 
a két fél.  

Három szakaszt tudunk elkülöníteni ebben a vitarendezési mechanizmusban. 
Az egyik egy kezdeményezési szakasz, tehát egy eljáráskezdeményezési szakasz. 
Ebben a szakaszban azt döntenék el az országok, hogy egyáltalán van-e mód, van-e 
lehetőség ezt a vitarendezési eljárást elindítani. Itt mind a két ország megvizsgálja, 
hogy fennállnak-e e feltételek. Azt gondolom, a legtöbb esetben egyébként ez fenn fog 
tudni állni, tehát a felek megállapodnak abban, hogy igen, egy olyan ügyről beszélünk, 
ami ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozhat.  

Hogyha ez megtörtént, akkor egy kölcsönös egyeztető eljárás 
kezdeményeződik. Ez a kölcsönös egyeztetési eljárás jelenti azt, amikor a két fél leül 
és megpróbálják a vitát maguk között rendezni. Erre egy fix határidőt szab az 
irányelvtervezet, tehát maximum két év állna a felek rendelkezésére, hogy ezt a vitát 
lezárják.  

Hogyha mégsem tudnak megállapodni a felek, akkor jönne az egyeztetési 
eljárásnak, illetve ennek a mechanizmusnak a harmadik fázisa - ez lenne a 
vitarendezési eljárás. Ez a vitarendezési eljárás igazából az új eleme ennek az 
egyeztetésnek, hogy egy kvázi független szakértői bizottság döntené el, végül is 6 
hónapos időtartamban, hogy melyik félnek van igaza. Tehát mind a két ország 
bemutatná a saját álláspontját, és ez a felálló bizottság döntené el végül is, hogy a két 
fél közül melyik szakmai háttere az erősebb, és akkor eldöntené a kérdést.  

Miután ez a döntés megszületett, a két országnak van még lehetősége 
ellenbizonyítani, tehát ha ők más megoldásra jutnak, szintén fél éven belül, akkor 
dönthetnek ők ketten másképpen, de ez a fél év nagyon szigorú határidő. Ha ebben a 
fél évben nem tudnak eltérő megállapodásra jutni, akkor a Bizottság döntése lesz 
úgymond a végleges, azt kell jóváhagyni, tehát kvázi ez az egyeztető eljárás így zárul 
le, hogy ez a bizottsági döntés lesz a végleges döntés. 

Ezzel kapcsolatban azt kell látni, hogy Magyarország itt egy picit ambivalens 
helyzetben van, ugyanis a kettős adóztatás elkerülése alapvető érdeke 
Magyarországnak és a legtöbb másik tagállamnak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a mi 
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szempontunkból szerencsés lehet egy olyan vitarendezési mechanizmus, ami segíti, 
mondjuk, a magyar álláspont érvényesítését. Eddig előfordulhatott, hogy amikor egy 
német, francia vagy egy jóval nagyobb gazdasággal vitás helyzetbe kerültünk, nem 
volt olyan érdekérvényesítő képessége Magyarországnak, mint mondjuk, a másik 
félnek.  

Ez a vitarendezési mechanizmus igazából kiegyenlíti ezeket az erőviszonyokat, 
tehát egy független testület előtt történne a vitarendezés. Ez a pozitív lába, tehát mi 
ebben látjuk a támogathatóságát ennek az irányelvtervezetnek, hogy egy 
leszabályozott, bizonyos mederbe terelt egyeztetési eljárás fog tudni megvalósulni.  

S ugyanez lehet adott esetben a hátránya is, hogy itt egy nagyon erős szakértői 
háttérrel felszerelkezve lehet az egyes álláspontokat bemutatni, és azért itt is látunk 
erőviszonybeli különbségeket, hogy egy kelet-közép-európai ország esetleg nem fog 
tudni olyan szakértőket rendelkezésre bocsátani, mint mondjuk, egy jóval erősebb 
gazdaság, tehát itt is előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló szakértők súlya eltérő 
lehet. Ettől függetlenül azt gondoljuk, itt azért mégis teljesen más az erőviszony, tehát 
mi azt gondoljuk, hogy Magyarország szempontjából összességében szerencsésebb, ha 
egy független testület dönt ezekben a kérdésekben, mintsem hogy a két ország 
közvetlenül próbál meg vitában megállapodni.  

Ami még érdekes lehet, ennek az egyeztető eljárásnak a költsége. Itt a mostani 
irányelvtervezet szerint egy egyenlő arányú megosztásról szól a javaslat. Ebben azért 
mi látunk egy kis veszélyt, tehát szintén a magyar gazdaság súlyát hasonlítva esetleg 
egy másik gazdasághoz, nem biztos, hogy az azonos arányú költségmegosztás a 
legarányosabb. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a többi országhoz hasonlóan mi is 
pozitívan tekintünk erre a javaslatra, de számos részletkérdésben, például a 
költségviselés, a szakértők rendelkezésre állása, hogy hogyan lehet a szakértőket 
ehhez a bizottsághoz kijelölni, tehát ilyen típusú részletkérdésekben még sok 
egyeztetést tartunk szükségesnek, de alapvetően pozitívan állunk ehhez a kérdéshez. 

A döntéshozatal állásában itt is azt látjuk, hogy az Ecofin-tanács egy május 23-
ai ülésére van betervezve ez a javaslat. Ezt megelőzi egy Coreper és még két szakértői 
egyeztetés. Először a március 3-ai szakértői ülésen lesz ez megtárgyalva, utána pedig 
a magas szintű adózói képviselet tárgyalja majd ezt valamikor március-április 
magasságában, és akkor a Coreper után jöhet esetleg az Ecofin-tanács május 23-ai 
ülése. 

Azt látjuk, hogy elég élénk vitákat generált ez a javaslat más tagország 
szakértői között is, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez viszonylag időigényes egyeztetésre 
fog mutatni, tehát mi nem tartjuk valószínűnek, hogy májusban pont tud kerülni 
ennek az egyeztetésnek a végére, de itt is a máltai elnökség viszonylag pozitívan áll 
ehhez a kérdéshez.  

Megkérdezem kollegámat, hogy kiegészítené-e még valamivel.  
 
NOBILIS BENEDEK főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt 

gondolom, igazából csak annyit tennék hozzá, hogy az elején bemutatott… 
 
ELNÖK: A jegyzőkönyv számára kérem a nevét. 
 
NOBILIS BENEDEK főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnézést. Nobilis Benedek, az Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály 
főosztályvezetője. Összesen annyival egészíteném ki, hogy itt azért lenne számunkra 
fontos egy, a vitákat végül eldöntő mechanizmus, mert Magyarország közvetlen 
adókban mostanra egy meglehetősen versenyképes országnak számít az Unió országai 
közt, és úgy látjuk, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a vonzó adókörnyezet 
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miatt jönnek ide, elég fontos lenne, hogy a jogbiztonságot ilyen intézményekkel is 
erősítsük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Képviselőtársaim, akinek 

hozzáfűznivalója, kérdése van, kérem, most tegye meg. (Jelzésre:) Elsőként Bana 
alelnök úrnak adom meg a szót.  

Kérdések és vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a beszámolót, amihez 
kapcsolódóan csak egyetlen kérdésem lenne. Ejtett szót arról, hogy a régióbeli 
országok szintén meglehetősen negatívan állnak a közös konszolidált társaságiadó-
alapra vonatkozó javaslathoz, viszont azt is hozzátette, hogy egyébként is egy 
szkeptikus hozzáállás figyelhető meg a tagállamok részéről, a másik oldalról azonban 
látható, hogy a máltai elnökség ambicionálja, hogy előbbre jussunk ebben a 
kérdésben. Az lenne a kérdésem, hogy a tagországokat ezen túl valahogyan tudjuk-e 
csoportokra osztani, tehát mennyire támogatóak, mennyire ellenzőek a javaslat 
vonatkozásában, vagy egyszerűen tényleg az látható, hogy a kelet-közép-európai 
országok vannak inkább ellene, a nyugat-európai országok pedig támogató 
hozzáállással bírnak. Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyopáros képviselő úré a szó. 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Előrebocsátva, hogy 

természetesen teljes mértékben egyetértek a kormány álláspontjával, hogy 
valószínűsíthető, hogy az Európai Bizottság nem hosszú távon, hanem már rövid és 
középtávon az adókulcsok harmonizációjára készül, és ez nyilvánvalóan hátrányos 
számunkra, ahogyan az egész közép-kelet-európai térség számára is, de különösen 
számunkra leginkább, ami a társasági adót illeti, egy technikai kérdésem lenne. Nézze 
el államtitkár úr a tájékozatlanságomat, de az adóalapképzés számítási eljárása 
mennyire homogén az Európai Unió tagállamai között? Tehát mennyire lehet ezt 
idézőjelbe téve egységesíteni? Mert ha nem az, ha nagyon heterogén, akkor ad 
absurdum az is előfordulhat, hogy itt elindulnak komoly viták, hogy az éppen a 
határon billegő, az Európai Bizottság által megállapított adóalaphatáron billegő cégek 
esetében akkor most kik, hol, hogyan adóznak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Több kérdést nem látok. Államtitkár úr, engedjen 

meg egy nagyon rövid kérdést. Hallottuk, hogy a napirenden szereplő jogalkotási 
javaslatok elfogadása előtt az Európai Bizottság nyilvános konzultációt folytatott le. 
Kérdezem tisztelettel, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium részt vett-e, ha igen, 
akkor milyen formában, ezeken a konzultációkon, s amennyiben igen, a minisztérium 
észrevételei milyen mértékben kerültek esetleg beépítésre a közzétett javaslatokban.  

Több kérdést nem látok, visszaadom a szót államtitkár úrnak, illetve 
munkatársainak. Kérem, hogy a felmerült kérdésekre válaszoljanak. Köszönöm.  

Izer Norbert válasza 

IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönjük szépen. Először válaszolnék Gyopáros Alpár úr kérdésére, és utána 
átadnám a szót osztályvezető asszonynak. Valóban ez egy kockázat a mostani 
javaslatcsomagban, hogy a társaságiadó-alapok harmonizációja jelenleg egyáltalán 
nincs napirenden, tehát míg az áfa és más forgalmi adók harmonizáltak, addig a 



11 

jövedelemadók egyáltalán nem tekinthetők annak. Tehát országok szintjén jelentős 
különbségek lehetnek az adóalap mostani kiszámításában.  

Számviteli rendszereken alapulnak ezek a számítások, a számviteli rendszerek 
nincsenek harmonizálva, nagyon sok országban IFRS-t, tehát nemzetközi 
adósztenderdeket használnak, viszont nagyon sok más országban teljesen mást, tehát 
maga a kiindulási alap is eltérő. Erre még a nagyon eltérő adórendszert ráültetve - 
tényleg látszódik, hogy most jelentősen eltérő adóalapok számítódnak ki a különböző 
országokban -, tehát ha erre ráültetünk egy olyan sztenderdet, amit mindenkinek 
közösen kell alkalmazni, eleve nagyon nehéz lesz ezt értelmezni, másrészt egyetértve 
azzal, ahogy ön is említette a kérdésében, jelentős tér nyílik meg abban, hogy ki 
melyik módszerrel éppen melyik adórendszerbe szeretne tartozni. A helyi 
adórendszerek jellemezően elég rugalmasak ahhoz, hogy adott esetben ezt az 
árbevétellimitet lehet, hogy viszonylag könnyen valaki könnyen ki tudja játszani a 
saját helyi szabályait alkalmazva, amit nem tudunk kontrollálni, tehát nincsen 
harmonizálva. Tehát ebből a szempontból valóban a határ környékén elég erős 
mozgolódásra lehet számítani a tagországok szintjén. 

A másik két kérdést, hogy hogyan lehet a tagországokat csoportosítani, illetve 
hogy hogyan képviseltük ezeket az egyeztetéseket, megkérem Borók Tímea 
osztályvezető asszonyt, hogy válaszolja meg. 

Dr. Borók Tímea válasza 

DR. BORÓK TÍMEA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót. Az első kérdés kapcsán, amit Bana Tibor alelnök úr tett föl, tehát hogy hogyan 
lehet csoportosítani a tagállamokat az CCTB-hez való hozzáállásuk alapján, az 
mondható el, hogy alapvetően a nagy tagállamok azok, amelyek ezt az 
irányelvjavaslatot támogatják. Ugyanakkor viszont az ő helyzetük is érdekes, mivel 
többféle aggályt felvetettek az előző munkacsoporti ülés során. 

Például a németek akár szigorúbb szabályozást is szeretnének, aztán a franciák 
szerint szintén nem jó az, hogy tulajdonképpen nagyon megosztott lesz az adóalapok 
számítása. Ezt úgy értik tulajdonképpen, hogy lesz a 28 tagállami adóalap, plusz még 
egy 29. adóalap, ami tulajdonképpen a szabályozás szempontjából és az alkalmazás 
szempontjából is nagy bonyolultságot teremthet.  

Alapvetően azt láttuk a legelső ülésen, amire gyakorlatilag februárban került 
sor, hogy a kisebb tagállamok valamennyien, tehát a mi régiónkba tartozó tagállamok 
valamennyien szkeptikusak, egyébként pedig az összes többi tagállamnak is nagyon 
sok kérdése van. Sokan hiányolják tulajdonképpen a megfelelő hatásvizsgálatot is, 
hiszen a hatásvizsgálat, ami készült, lényegében csak a 2011-es javaslat kiegészítése 
volt.  

Tehát alapvetően úgy látjuk, hogy nagyon sok tagállam él fenntartással. A 
nagyobb tagállamok, ugyanúgy ahogy láttuk az adóelkerülés elleni irányelv kapcsán, 
inkább támogatják a javaslatot, de még az ő esetükben is sok tisztázandó kérdés 
felmerül.  

Az egyeztetések kapcsán tehát, ahogy említettem, a közvetlen adózási 
munkacsoport az, amelyik tulajdonképpen tárgyalja ezt az irányelvet. Ez egy szakértői 
szintű munkacsoport. Itt eddig alapvetően egy ülésre került sor, amelyen a bizottság 
bemutatta magát ezt az irányelvjavaslatot, illetve a konszolidációs irányelvjavaslatot. 

Ennek kapcsán a következő ülésre majd március 23-án kerül sor, tehát úgy 
látjuk, hogy a máltai elnökség az első félévben havonta szeretne majd 
megbeszéléseket tartani. Az első ülésen, amire sor került, Magyarország vizsgálati 
fenntartást jelentett be több tagállammal egyetemben, ami tulajdonképpen azt 
jelentené, hogy jeleztük, hogy szeretnénk részletesen megvizsgálni és megismerni a 
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javaslatot, illetve saját magunk is felmérni, akár hatástanulmányban, hogy mi lesz így 
a javaslat hatása.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Köszönjük az államtitkár úrnak 

és munkatársainak a beszámolóját. Nyilván a máltai elnökség prioritásai között 
szerepel az említett jogalkotási procedúra. Úgy hiszem, ők nyilván eredményt akarnak 
elérni, megpróbálják felgyorsítani, csak itt vannak a tagállamok, különösen Közép-
Európában. Meglátjuk ennek a harcnak az eredményét. Nyilván kérjük az államtitkár 
urat, hogy erről majd számoljon be, különösen, ha a március 23-ai ülésen valami 
olyan fordulatra kerül sor. Mindenesetre a május 23-ai ECOFIN-ülésre én is kíváncsi 
leszek, hogy dűlőre jutnak-e a tagállamok - szerintem nem. De hát az Unió 
mechanizmusa már csak ilyen! 

Elnöki zárszó 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő 
ülésünkre holnap, azaz kedden, 12 órakor kerül sor a Nagy Imre teremben. A 
tervezett napirendi pont rendkívül fontos: Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter éves meghallgatása, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXIV. törvény 41. -
a alapján. Kérem képviselőtársaimat… (Dr. Józsa István közbeszólása. - Derültség.) 
Több komolyságot kérek képviselőtársaimtól! Most is találunk valami jó munkát. 
Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak, kedves munkatársainak és 
képviselőtársaimnak a jelenlétet, az ülést bezárom. Viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 34 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 
 


