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Közös konszolidált társaságiadó-alap

Common Consolidated Corporate Tax Base

2011. március 16-án az Európai Bizottság

javaslatot tett a közös konszolidált

társaságiadó-alap (KKTA) bevezetésére,

amely lehetővé teszi az EU területén 

működő vállalkozások adóalapjának 

egységes kiszámítását.

A javaslat háttere

Tekintettel arra, hogy az EU-n belül 27

különböző nemzeti adórendszer működik, 

a Bizottság elismerte, hogy az EU piaca

továbbra is rendkívül széttagolt, amely

végül is számottevő hátrányt jelent a 

lehetséges befektetők és a vállalkozások 

számára.

A Bizottság három olyan, az eltérő 

adórendszerekből adódó akadályt nevezett 

meg, amelyek hátráltatják az egységes piac

működését: 

 a nemzetközi gazdasági tevékenység

során a különféle adójogszabályoknak

való megfelelés addicionális

költségei,

 a kettős adóztatás előfordulása, 

valamint

 a határon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalatok túladóztatása.

Milyen megoldást kínál a KKTA?

A fenti problémákat részben orvosolhatja a

KKTA, mely a társaságiadó-alap

számításának egységes szabályozását

kínálja a vállalatok és vállalatcsoportok

számára. A javaslat továbbá lehetővé 

tenné, hogy a vállalkozások egyetlen

konszolidált adóbevallást adjanak be az EU

területén folytatott tevékenységük egészét

lefedően. 

Az egységes adóbevallás alapján a vállalat

(vállalatcsoport) adóalapja egy egyedi

On March 16, 2011, the European

Commission proposed the introduction of

the Common Consolidated Corporate Tax

Base: a common system for calculating the

tax base of businesses operating in the EU.

Why?

Given the 27 different national taxation

systems within the EU, the Commission

acknowledged that the EU market remains

highly fragmented, and ultimately at a

serious disadvantage with regard to

potential investors and businesses.

Specifically, the Commission identifies

three tax obstacles apparent in the Internal

Market as a result of the numerous

taxation systems:

 additional compliance costs related

to international activity;

 instances of double taxation; and

 over-taxation in cross-border

situations.

What?

The CCCTB aims to overcome some of

these obstacles by providing

companies/groups with a single system of

corporate tax base rules. Under the

proposal, it would be possible for

companies to file one consolidated tax

return covering all of their activities within

the whole EU.

On the basis of this single tax return, the

company/group's tax base would then be

shared out amongst the Member States in

which it is active, according to a specific

formula. This formula will give equal

weight to three factors: sales, labour and

assets. After the tax base has been

apportioned, Member States will be
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képlet szerint kerülne megosztásra azon

tagállamok között, ahol tevékenységet

folytat. A képlet azonos súllyal veszi

figyelembe a következő három tényezőt: az 

árbevételt, a munkaerőt és az eszközöket. 

Az adóalap részarányosítását követően a 

tagállamok az adóalap rájuk eső részét a 

saját társaságiadó-kulcsuknak megfelelően 

megadóztathatják.

A KKTA választható lenne a vállalatok

számára. Ez alapján azok a vállalatok,

amelyek úgy találják, hogy előnyükre válna 

a harmonizált uniós rendszer,

választhatják azt, míg a többi vállalat a

tagállami rendszerek szerint folytatná a

működését. 

Várhatóan mikor lép életbe a

javaslat?

A KKTA az Európa 2020 stratégiában is

szereplő egyik kiemelt kezdeményezés. 

Ezért a Bizottság reméli, hogy a javaslatot

(irányelvet) a Tanácsban összeült

tagállamok 2013-ig – az Európai

Parlamenttel folytatott konzultációt

követően – egyhangúan elfogadják. Ez

azonban nem valószínű, mivel több 

tagállam (köztük Magyarország)

fenntartását fejezte ki.

Amennyiben nem sikerül biztosítani a

tagállamok egyhangú támogatását,

lehetőség nyílik a KKTA-ról szóló javaslat 

megerősített együttműködési eljárás 

keretében történő megvitatására. Azonban 

a megerősített együttműködési eljárás 

esetén is nehéz megbecsülni, hogy a 27

tagállamban valójában milyen mértékű 

támogatást kap majd a javaslat. Éppen

ezért kérdéses a KKTA elfogadásának

valószínűsége, illetve időzítése. 

Az egyes tagállamoknak az elfogadást

követően előreláthatólag két-három év 

állna rendelkezésére a javaslat nemzeti

jogba történő átültetésére. 

***

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban

bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon

szokásos kapcsolattartó partneréhez, vagy

Erdős Gabriellához (tel.: +36 1 461 9130, 

e-mail: gabriella.erdos@hu.pwc.com).
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allowed to tax their share of it at their own

corporate tax rate.

The CCCTB would be optional for

companies. This means that those that felt

that they would benefit from a

harmonised EU system could opt-in, while

other companies could continue to work

within their national systems.

When?

The CCCTB has been identified as an

important initiative in the context of the

Europe 2020 Strategy.

As such, the Commission hopes to have

the proposal (Directive) unanimously

adopted by member countries meeting in

the Council (in consultation with the

European Parliament) by 2013. This is,

however, unlikely given the fact that

several Member States, including

Hungary, have expressed reservations.

If there is no unanimous support among

the Member States, the CCCTB proposal

may be discussed under the enhanced

cooperation procedure. However, it is

hard to assess the level of support there

really is among the 27 Member States for

the CCCTB, even under the enhanced

cooperation procedure. This makes it

difficult to predict the likelihood and

timing of the CCCTB being adopted.

It is estimated that countries would then

have 2-3 years after adoption to ensure

that the proposal is transposed into

national law.

***

If you have any questions regarding the

above, please contact your usual

relationship partner, or Gabriella Erdős 

(phone: +36 1 461-9130, e-mail:

gabriella.erdos@hu.pwc.com).


