
 

 

 

 
 

 

UFE Adóügyi Bizottságának 48-ik ülésén elfogadott állásfoglalás 
 
 
 
Az UFE 2016. november 11-én, Brüsszelben megtartott Kongresszusán a 
delegált kollégák az alábbi állásfoglalást fogadták el. 
 
 
 
2014 óta az Európai Bizottság és főként Mr Pierre Moscovici, Adóügyekért 
felelős biztos hatékonyan dolgozott az Európai Unió adózásának jobb 
átláthatósága érdekében. Az UFE üdvözöl a kereskedelemmel és az 
adózással kapcsolatos minden irányelvet valamint e tekintetben bevezetett 
intézkedéseket. 
 
Azonban a Mr Moscovice által 2016. október 25-én benyújtott Társasági 
adó reform csomagot figyelembe véve, az UFE-nak ki kell fejeznie 
ellenvéleményét a Növekedési és Befektetési támogatás (AGI) 
bevezetésével kapcsolatban. Valójában ez a belga modell szerinti 
névleges kamatra vonatkozik, tehát az üzleti saját tőkére kalkulált fiktív 
kamat, mely levonható az adóalapból. Amennyiben ez a szabályozás 
elfogadásra kerül a kis- és középvállalkozások szintjén, akkor nem fogják 
elfogadni a multinacionális vállaltok szintjén, először, mert ezeknek a 
vállaltoknak nagyon magas saját tőkéje, és másodszor, mert az AGI limit 
nélkül levonható. 
 
Az UFE szintén ellenzi a kutatás-fejlesztési (R&D) ráfordítással 
kapcsolatos adókedvezményt, melyet a Társasági adó reformcsomag 
tartalmaz. …  
 
Az UFE úgy véli, hogy az európai névleges kamat rendszere és az új R&D 
szabályozás ellentétes a BEPS1 akciótervvel és adókedvezményt képez, 
mely legfőképp a multinacionális vállalatok részére előnyös. Az ebből 
eredő csökkenés súlyosan fogja érinteni a tagállamok költségvetését. 
 
A kettős adóztatás vitarendezési mechanizmusának tekintetében az UFE 
ki kívánja fejezni a konzultatív bizottság tervezett intézkedésével 
kapcsolatos kétségét, hogy végső és kötelező érvényű döntést hozzon két 
tagállam közötti véleménykülönbség esetében. Ez a bizottság a hatóság 
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 BEPS - Base erosion and profit shifting - a nyereség másik államba való áthelyezéséből eredő társasági adóalap 

amortizáció 



 

 

három független tagjából és képviselőjéből áll, mely ily módon hasonlít a 
CETA2 és TTIP3 egyezmények által biztosított választott bíróságokhoz. 
 
Ennek fényében az UFE ismét felhívja arra a figyelmet, hogy visszautasítja 
a közigazgatás privatizációját, különösen az adóigazgatás esetében, úgy, 
mint például Görögországban 2016. május 19-én a parlament 
megszavazta a független adóhatóság megalakítását. 
 
Az UFE szintén felhívja a figyelmet, hogy ellenzi a tagállami adóhatóságok 
és az adóhivatali dolgozók fizetésének csökkentését. … 
 
Végezetül az UFE az Európai pénzügyi tranzakciós adó bevezetése 
mellett foglal állást (FTT). 
 
A leleplező személyek (link) védelmét illetőleg az UFE javasolja ennek a 
problémának az EU szinten történő kezelését, valamint a védelem 
kiterjesztését az adócsalás és adókikerülés esetére is. 
 
Az EU és az Egyesült Királyság között 2017-ben lefolytatandó kilépési 
tárgyalásokkal kapcsolatban az UFE az alábbiakat kéri: 
 
az Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye kereteiben lefolytatott tárgyalások ne 
eredményezzenek adókedvezményt az Egyesült Királyság részére; 
 
a brit cégek, vállalkozások tekintetében ugyanaz az átláthatósági kényszer 
kerüljön alkalmazásra, mint ami a 27 tagállam cégeire vonatkozik; 
 
az Egyesült Királyság vegyen részt az automata és kötelező érvényű 
adózási információcserében, 
 
… 
 

 

                                                 
2
 CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement – EU és Kanada közötti Átfogó Gazdasági és 

Kereskedelmi Megállapodás 
3
 TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership - Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Leleplez%C5%91

