
 

Az Országgyűlés

Gazdasági bizottsága

Iromány száma: H/279.

Benyújtás dátuma: 2022-06-13 16:08

Parlex azonosító: I2GS4GF80001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Bánki Erik elnök 
Határozati  javaslat  címe:  A  globális  minimumadó  bevezetésére  vonatkozó  európai  uniós
irányelv elfogadásának elutasításáról 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §
(4) bekezdése alapján „a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv
elfogadásának elutasításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánja benyújtani.



 
 

...../2022. (.....) OGY határozat 

a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának
elutasításáról

Az Országgyűlés  
– tekintettel az orosz–ukrán háború okozta új világgazdasági helyzetre, továbbá  
– különös tekintettel a háborús inflációra és a háborús gazdasági válságra  
az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés ellenzi a multinacionális csoportokra az Unióban alkalmazandó globális
minimum-adómértékről szóló tanácsi irányelvtervezet elfogadását.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  Európai  Bizottság  2021.  december  22-én  terjesztette  elő  a  multinacionális  csoportokra  az
Unióban alkalmazandó globális minimum-adómértékről szóló tanácsi irányelvre (a továbbiakban:
Irányelv) vonatkozó javaslatát [COM(2021) 823].

A szükséges szakértői munka nem a megfelelő ütemben halad globális  szinten,  így az Irányelv
elfogadása  megelőzné  a  globális  szabályok  végleges  elfogadását.  A  globális  minimumadó
részletszabályai tekintetében a javaslat nem áll készen a végrehajtásra. A munka lassan halad és
bizonytalan, hogy mikor zárulhat le, ugyanakkor bizonytalan annak kimenetele is. Magyarország
számára  a  nyitott  kérdések  között  kifejezetten  fontos,  hogy  ha  beszedésre  kerül  egy  belföldi
kiegészítő adó az érintett vállalkozásokra, akkor ezt a többletadót külföldön biztosan beszámítsák.
Jelenleg  ennek  részletei  ismeretlenek,  így  a  korai  bevezetés  a  magyar  adórendszer  egészét
jelentősen befolyásolja.

A multinacionális vállalkozások megadóztatására vonatkozó javaslat két pillére közötti egyensúly
megbomlott. Nem látjuk biztosítottnak, hogy a globális minimumadó bevezetésével párhuzamosan
a nagyvállalatok adóztatását  megreformáló másik OECD-javaslat,  az  ún.  1.  Pillér  javaslat  is  az
eredeti  ütemtervnek  megfelelően  halad.  Ez  sérti  az  eredeti  kompromisszumot  és  így  a  magyar
érdekeket is. Az OECD a globális minimumadóra vonatkozó 1. és 2. Pillért a 2021-es Októberi
Nyilatkozat  keretében egységes  csomagként  fogadta  el,  vagyis  a  globális  minimumadó javaslat
elfogadásának az 1. Pillér előrehaladásával együtt kell haladnia.

A jelenlegi háborús gazdasági válság sújtotta környezetben rendkívül magas kockázatot jelent az
Európai Unió és – elsősorban – Magyarország versenyképessége szempontjából, ha a szabályokat
elhamarkodottan  vezeti  be  az  Európai  Unió.  A vállalkozások  számára  kevés  felkészülési  idő
maradna  a  jelentős  adminisztrációs  teherrel  is  járó,  rendkívül  komplex  szabályoknak  való
megfelelésre.
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