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AZ ADÓVERSENY, AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS AZ ADÓFÜGGETLENSÉG 

ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL 
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Az európai és nemzetközi adózásban egyre nagyobb méreteket ölt az adóelkerülés, amely 

mindig is problematikus területét képezte és képezi jelenleg is az adózásnak. Nagyvállala-

tok székhelyeiket a kedvezőbb adózás reményében áthelyezik alacsony adószintű országba, 

azonban tevékenységüket nem az adójogi status országában végzik. Az adóztatás irányát 

így megváltoztatják, a közszolgáltatásokhoz pedig nem járulnak hozzá a tevékenység or-

szágában, ahol azt valójában igénybe veszik. Az alacsony adószintű országok vonzóak a 

külföldi befektetők számára, az adóoptimalizálók és az adóelkerülők számára, azonban 

ezzel adóverseny keletkezik az országok között, mely sok esetben káros hatású. Kérdés, 

hogy meddig terjedhet az adóverseny, előnyt vagy inkább hátrányt jelent-e, milyen korlátai 

vannak, és mindez milyen összefüggésben van az egyes országok adószuverenitásával.  

A tanulmány célja, hogy rámutasson az adóverseny lényegére, korlátaira, a káros adóver-

seny és az adóelkerülés problémájára és az országok közötti adóverseny és a szuverenitás 

elhatárolására. 

Kulcsszavak: adóverseny, káros adóverseny, adóelkerülés, adókikerülés, adószuverenitás, 

adójog, európai adójog 

 

The tax avoidance, which has been and which is always a problematic area of the taxation 

assumes considerable proportions in the European and international taxation. Multinational 

companies relocate their seats to another countries with low tax rate in the hope of a more 

favourable taxation, however they do not fulfill their activities in the country of the tax 

status. Thus, they change the direction of the taxation, and they do not contribute to the 

public services where it is actually being used. States with low tax rates are desirable for the 

foreign investors, for the tax optimization, and for the tax avoiders, however this leads to a 

tax competition between the countries, which has a harmful effect in many cases. The ques-

tion is that where and what are the limits of the tax competition, what are the advantages 

and disadvantages of the tax competition, and what is the connection between the tax com-

petition and the tax sovereignty. 

The purpose of the study to point at the substance and the limits of the tax competition, the 

problem of the harmful tax competition and tax avoidance and the delimitation of the tax 

competition between the countries and the sovereignty.  

Keywords: tax competition, harmful tax competition, tax avoidance, tax evasion, tax sov-

ereignty, tax law, European tax law  
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1. Az adóverseny dogmatikája 

Az egyes államok szuverenitásából fakadó jog annak megállapítása, hogy egy adott 

állam az adórendszerének összetevőiről szabadon, korlátozásmentesen dönthessen. 

Így annak meghatározása minden állam szabad belátásán alapul, hogy milyen adó-

kat, kire és milyen adótárgyakra vessenek ki, milyen adómértéket alkalmazzanak, 

milyen adóalapot és adókedvezményeket állapítsanak meg, és milyen tevékenysé-

geket, alanyokat és tárgyakat mentesítsenek az egyes adók alól. Ebből fakadóan az 

Európai Unióban a tagállamok adói, adórendszereinek összetevői jelentősen külön-

böznek egymástól. Az európai adóharmonizáció célja a tagállamok olyan adóinak 

az egymáshoz közelítése, amelyek akadályozzák az egységes uniós belső piac in-

tegritását, akadályozzák a négy alapszabadságot – az áruk, a szolgáltatások, a tőke 

és a személyek Európai Unión belüli szabad mozgását –, a versenysemlegességet 

és a diszkriminációmentességet. Az Európai Unió a hatáskörök megosztásánál az 

adóztatást a szubszidiaritás elvének alkalmazásával kezeli, azaz az adóztatás elsőd-

legesen tagállami hatáskörben marad, korlátozására csak a szubszidiaritás elvének 

alkalmazásával kerülhet sor.  

Az EUSz. 5. cikk (3) bekezdésének meghatározása szerint: „a szubszidiaritás 

elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos 

hatáskörbe, az unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a terve-

zett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális, sem helyi szinten 

nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme 

vagy hatása miatt az unió szintjén jobban megvalósíthatóak.” A szubszidiaritás 

elve az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás gyakorlásának „zsinórmér-

téke”.1 A szubszidiaritás elvével tehát a tagállami adószuverenitás korlátozható.  

Mindennek előrebocsátását követően térjünk át az adóverseny vizsgálatára. Az 

adóverseny elemi tagállami érdek, hiszen minden állam szeretné a működő külföldi 

tőkét országába csábítani, és ennek egyik eszköze a viszonylagos alacsony adószint 

alkalmazása. A szomszédos államok adószintjeinek nagyfokú eltérése azonban 

olyan adóversenyt generálhat, amely már káros hatású lehet. Gondolunk itt azokra 

az esetekre, amikor adóelkerülés céljából történik egy-egy ügylet kapcsán szék-

helyáthelyezés, vagy amikor a határhoz közeli cégek székhelyüket az alacsonyabb 

adózás miatt áthelyezik a szomszéd országba, majd tevékenységüket nem külföl-

dön, hanem továbbra is otthon végzik, ahol azonban nem adóznak a tevékenységük 

után, annak ellenére sem, hogy a közszolgáltatásokat otthon veszik igénybe. Meg-

állapíthatjuk, hogy az adóelkerülés és az adóverseny sok esetben összefügghet, az 

adóelkerülés, az adókikerülés pedig tipikus esete a káros adóversenynek, és a káros 

adóverseny egyben adóelkerülést generál. Az adóverseny és a káros adóverseny 

közötti határ meghúzása sokszor nem könnyű feladat, a jog zsinórmértékként az 

OECD jelentését2 és az ECOFIN Tanács által 1998-tól hatályos Üzleti Adózás 

Magatartási Kódexében3 lefektetett elveket alkalmazza.  

                                                 
1  Lásd erről bővebben: FAZEKAS Judit: A szubszidiaritás elv jelentése, in: EU-Jog (szerk.: 

OSZTOVITS András), HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012, 207, 208. 
2  Harmful Tax Competition an Emerging Global Issue OECD, Paris, 1998,  
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Az adóverseny definiálása több szinten lehetséges. Galántainé Máté Zsuzsanna 

szerint: „A valós gazdasági verseny tipikus jellemzői, mint a nyereségorientált 

hatékonyság, cél-eszköz racionalitás, önszabályozó, áralakító piac, helyettesíthető 

versenytárgyak stb. a nemzeti jogrendszerek viszonylatában nem vagy csak szűken 

értelmezhető. Az adóztatási verseny lényege az államok szemszögéből abban áll, 

hogy egyes országok adóztatási szuverenitásukat kihasználva a többi államhoz 

képest kedvezőbb adószabályok kialakításával igyekeznek magukhoz vonzani a 

befektetőket annak érdekében, hogy minél jelentősebb adóbázisra tegyenek szert.”4 

Az adóverseny valójában a szabályozó hatalom, pontosabban a „gazdasági viselke-

désbe való intézményes állami beavatkozás kérdése”, vagyis annak problémája, 

hogy az adózás terén megvalósuló nemzeti törvénykezés és az arra irányuló tagál-

lamok feletti szabályozás hogyan egyeztethető össze.5 

A probléma abból fakad, hogy míg az adórendszerek továbbra is nemzeti kom-

petenciába tartoznak, addig hatásaik nemzetközivé válnak, a szuverén adópolitikák 

pénzügyi externáliákat okoznak.6  

Megállapíthatjuk, és ezt az offshore hullámok is igazolják, hogy az adóelőnyök, 

ezen belül az adómérték és az adóadminisztráció lényeges befektetési klímát befo-

lyásoló tényezőnek számítanak, és mint adóverseny-tényezők is meghatározóak.  

Ezen tényeket pedig Világbanki kutatások7 is alátámasztották. 

 

2. Az adóverseny mellett és ellene szóló érvek 

Az adóversenynek van előnye is, de ugyanakkor hátránya is; a mellette és az ellene 

szóló érvek a következők: 

− Pozitívuma: Az adóverseny pozitívuma a gazdaságélénkítő hatása. A kül-

földi tőke vonzásával megnő a termelés, a foglalkoztatás, megindulhat és 

emelkedhet a gazdasági növekedés, és ezzel megnőhetnek az adóbevételek, 

közbevételek is. 

− Negatívuma: Az adószint csökkentésével azonban együtt járhat az a káros 

folyamat, hogy a kieső adóbevételt valahonnan pótolni kell. A pótlás ered-

ményezheti a közszolgáltatások visszaesését (ekkor ugyanis kevesebb köz-

                                                                                                                            
www.oecd.org/pdf/M00004000/M00004517pdf, (2016. V. 25.) 

3  Code of Conduct for Business Taxation azaz az Üzleti Adózás Magatartási Kódex 

(ECOFIN Tanács 1997. december 1-jei ülésén elfogadott (az üzleti adózással kapcsola-

tos magatartási szabályokra vonatkozó) határozata Celex No. 398Y0106 (01).  

www.europa.eu.int, (2016. V. 25.) 
4  GALÁNTAINÉ MÁTÉ Zsuzsanna: Adóverseny az Európai Unióban, Hitelintézeti Szemle 

2005/5–6, 45–46. 
5  DEÁK Dániel: Adóverseny a kibővített Európai Unióban, Gazdaság és Jog 2005/1, 19, 

hivatkozza: GALÁNTAINÉ: Adóverseny az Európai Unióban, 46. 
6  MIKE Károly: A gazdaságpolitikai döntéshozatal nemzetek fölötti centralizációja és a 

közösségi gazdaságtan, Közgazdasági Szemle 2003. március, 254–268, hivatkozza: GA-

LÁNTAINÉ: Adóverseny az Európai Unióban, 46. 
7  2002-es adatok, http//rru.worldbank.org/InvestmentClimate, in: GALÁNTAINÉ: Adóver-

seny az Európai Unióban, 47. 

http://www.oecd.org/pdf/M00004000/M00004517pdf
http://www.europa.eu.int/
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bevételre van szükség), az állami szerepek visszavonulását, ami nem min-

dig szerencsés. A pótlás ugyanakkor eredményezheti más közterhek szint-

jének emelését is, ami ugyancsak nem jelent megoldást (jó megoldást) az 

adóalanyok oldaláról és a gazdaság fejlődése szempontjából sem. 

− Pozitívuma: Az adóverseny az országokat az adószint csökkentésére kész-

teti, ugyanis ha a környező országokban alacsonyabb adószint van, akkor a 

tőke oda áramlik, és a hazai vállalkozások is áttehetik központjukat és te-

vékenységüket a másik államba. Ez pedig az államokat adócsökkentésre 

készteti, hogy megőrizzék vállalkozásaikat. Ez viszont előnyös lehet a vál-

lalkozások számára. 

− Negatívuma: Az előzőekben említett magatartás ellen a 2. pontban leírtak 

szólnak. 

− Pozitívuma: A kedvező adópolitikával való tőkevonzás a kevésbé fejlett 

országok számára a felzárkózás eszköze lehet.8 

− Negatívuma: A külföldi működő tőke vonzásával egy adott állam a kedve-

ző adópolitikával elősegítheti versenyképességét, világgazdasági szerepé-

nek növelését.9 

− Pozitívuma: A hatékonyabb adózás lehetősége kedvezően hat a verseny-

semlegesség elvének érvényesülésére, ugyanis az adórendszerek versenye 

az erőforrások jobb allokációját és jólétet eredményezhet.10 

− Pozitívuma: Az általános adóteher-csökkenés, a tagállamok egymáshoz kö-

zelítő adószintje hozzájárulhat az EU mint globális üzleti partner verseny-

képességének a növeléséhez.11 

 

Az adóverseny hátránya, azaz az ellene szóló érvek:  

− Az adóverseny eltéríti – károsan befolyásolja – a nemzetközi tőkeáramlást, 

és negatívan befolyásolja ezzel a gazdasági versenyt. Lehetnek „kiürülő” 

országok, ahonnan más országba vándorol a termelő tőke, máshol hoznak 

majd eredményt, ezzel csökkentve a másik ország gazdasági növekedését 

és versenyképességét. 

− Sérül a közteherviselés elve, amennyiben a székhelyét más országba áttele-

pítő vállalkozás nem ott fog hozzájárulni a közszolgáltatásokhoz, ahol azt 

valójában igénybe veszi. 

− Sérti az adóalanyok egyenlő elbánásának elvét, az adóalanyok közötti 

egyenlőséget, a külföldi adóalanyoknak adott kedvezmények pozitív 

adódiszkriminációt idéznek elő. 

                                                 
8  GALÁNTAINÉ: Adóverseny az Európai Unióban, 57. 
9  GALÁNTAINÉ MÁTÉ Zsuzsanna: Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társa-

sági adózásában, PhD-értekezés, Széchenyi István Egyetem, Győr, Multidiszciplináris 

Társadalomtudományi Doktori Iskola, 2008. szeptember, 197–199. 
10  GALÁNTAINÉ: Problémák és újabb törekvések…, 197. 
11  Uo. 197–198. 
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− A külföldi tőkebefektetések kedvezményével sérül a diszkrimináció tilal-

mának adójogi alapelve. 

− Hátrányosak az off-shore szabályok mind az alapítás engedélyezése, mind 

a tőkekivitel adóparadicsomba való engedélyezése esetében. Eltéríti a köz-

szolgáltatásokhoz való hozzájárulás alapelvét, kedvezőtlenül alakítja az 

adószintet, meggyengíti a gazdaságot. 

− Eltéríti az adórendszer igazságosságát. Hiszen igazságos az adórendszer – 

többek között –, ha a közszolgáltatásokhoz mindenki hozzájárul a közter-

hek befizetésével, aki azokat igénybe is veszi. Az a vállalkozás, amelyik 

átviszi a székhelyét egy olyan országba ahol nem kell adót fizetnie, de 

közben otthon végzi a tevékenységét (külföldön tevékenységet végző szer-

vezet), nem járul hozzá a közszolgáltatáshoz ott, ahol azt valójában igény-

be veszi. Ezzel sérül és felborul az adórendszer. Csökken az adóbevétel, 

amit pótolni kell. 

− Az adóelkerülés egyéb esete, amikor egy vállalkozás áthelyezi a székhelyét 

egy alacsonyabb adószintet alkalmazó országba, ugyancsak káros hatást 

vált ki a kieső adóbevétellel, ezenkívül az adókijátszást is elősegíti, hiszen 

célja a belföldi magasabb adózás elkerülése. 

− Eltéríti az adózás semlegességét azzal, hogy torzíthatja a beruházások terü-

letenkénti (egy adott országban való) megoszlását, és ezzel felboríthatja a 

foglalkoztatás megfelelő eloszlását, munkahelyek szűnhetnek meg, és vég-

ső soron még a régiók elszegényesedéséhez is vezethet ez a jelenség. 

− Rontja a jogszabályok átláthatóságát és stabilitását, a jogbiztonságot, 

ugyanis az adóverseny gyorsan és gyakran változó jogszabályokat követel, 

és eredményezheti egymásnak ellentmondó jogszabályok létrejöttét is. Ez-

zel még nagyobb lehetőséget kínál az adókikerülésre, az adóminimalizálás-

ra.12 

− Az államok adórendszerére is negatív hatást gyakorol, mivel az adóteher a 

mobil termelési tényezőkről az immobil adóalapokra helyeződik át, és ez-

zel torzul az adószerkezet. Megnő a helyi polgárok adóterhelése, a munka-

erőre és a fogyasztásra terhelődik az adóztatás a kieső adóbevételek pótlása 

érdekében.13  

 

Megállapíthatjuk, hogy az adóverseny ellen szóló érvek között többet lehet felso-

rolni, mint a mellette szóló érvek között, azaz az adóverseny gyakran jár káros 

hatással, ami már a káros adóversenyt valósítja meg. Lehet azon vitatkozni, hogy 

melyik magatartás éri meg jobban – leegyszerűsítve a kérdést –, az adóbevételek 

növelésével együtt járó adóverseny, avagy az adóbevételek esetleges csökkentését 

is maga után vonó jogkövető magatartás. A fentiekből azonban látható, hogy nem 

                                                 
12  GALÁNTAINÉ: Problémák és újabb törekvések…,  197–199. 
13  MIKE Károly: A gazdaságpolitikai döntéshozatal nemzetek fölötti centralizációja és a 

közösségi gazdaságtan, Közgazdasági Szemle, 2003. március, 254–268, hivatkozik rá: 

GALÁNTAINÉ: Adóverseny az Európai  Unióban …, 58. 
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ilyen egyszerű a kérdés megítélése. Hol a határ tehát az adóverseny és a káros adó-

verseny között? Ez az adóharmonizáció nagy kérdése, és egyben nagy harca is az 

Európai Unió szervei és a tagállamok között. Az adószuverenitás korlátozását 

ugyanis ellenzik a tagállamok, ugyanakkor az Európai Unió szerveinek beavatko-

zása a tagállami adózásba az európai adójogi szabályok betartása érdekében elma-

radhatatlan eszköze az adóharmonizációnak. Az adóharmonizáció pedig a legfon-

tosabb eszköze a káros adóverseny megállításának 

Megállapíthatjuk azt is, ha az adóverseny adóelkerülést idéz elő, akkor a káros 

hatásai érvényesülnek, azaz megvalósul az Európai Unió által nem támogatott ká-

ros adóverseny. 

 

3. Az adóverseny, a tisztességtelen adóverseny és az adószuverenitás össze-

függései 

A következőkben azt vizsgálom meg, hogy hol van a tisztességes adóverseny hatá-

ra az egyes államok adószuverenitására is tekintettel. 

A tisztességtelen adóverseny megjelenési területei az alábbiak lehetnek:  

− A külföldi működő tőke befektetések adókedvezményezésének joga, a po-

zitív adó megkülönböztetés esete a külföldi tőkebefektető javára és a hazai 

adóalany hátrányára – a nemzeti elbánás elvének megsértése, – vagyis az 

adódiszkrimináció esetei a közvetlen adózás területén;  

− az Európai Unió által össze nem egyeztethető, valamint a meg nem enge-

dett állami támogatások szabályozása, melyek káros adóversenyt keletkez-

tetnek;  

− az adóelkerülés, adóminimalizálás káros esete – az adóparadicsomok 

(offshore cégek) létrehozásának engedélyezési szabályai, az offshore tevé-

kenység;  

− a tőke szabad mozgásával (nemzetközi tőkeáramlás) és a letelepedési sza-

badsággal kapcsolatos adóelkerülési esetek, azaz a másik tagállamba törté-

nő székhely-áthelyezésekkel megvalósuló adóelkerülések problémái, és  

− a környező országoktól eltérő alacsony adószint alkalmazásának területe, 

melynek tőkeelszívó és a nemzetközi tőkeáramlást negatívan befolyásoló 

hatása lehet, azaz az adószuverenitás és az adóverseny összefüggéseinek 

területe.14 

 

Az a kérdés, hogy lehet-e, megengedhető-e az adóverseny a tagállamok között, 

vagy az adóharmonizáció a fontosabb-e, azaz az Európai Unió bízzon-e az adóver-

senyben az adójogi harmonizáció helyett, vagy éppen avatkozzon be abba, ma is a 

viták középpontjában áll. Ezekre a kérdésekre keresi a választ Luca Cerioni is az 

egyik tanulmányában,15 melyet segítségül hívok annak eldöntéséhez, hogy az adó-

                                                 
14  ERDŐS Éva: A beruházásösztönzés adójoga, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012, 111–

207. 
15 CERIONI, Luca: Harmful Tax Competition Revisited: Why not a Purely Legal Perspective 

under EC Law? European Taxation July 2005, 267–281. 
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szuverenitás milyen kapcsolatban áll az adóversennyel. Vagyis, hogy az egyes 

tagállamok közötti adóversenyre vonatkozik-e a káros adóverseny tilalma és az 

Üzleti Adózás Magatartási Kódexében foglalt előírások, azaz káros adóversenyt 

valósítanak-e meg ezek a tagállami adójogi intézkedések, vagy csupán az adószu-

verenitásból származó jogosultság gyakorlásáról van-e szó? Azaz leegyszerűsítve a 

kérdést, lehet-e a tagállamok közötti adóversenyt tekinteni a káros adóverseny 

egyik területének és módszerének? 

Megtehetik-e az Európai Unióban a tagállamok, hogy az adómértékeket saját 

elhatározásuk szerint alacsonyan állapítják meg, és ezzel egy jóval alacsonyabb 

adószintet generáljanak, mint a szomszédos államoké? Álláspontom szerint a vá-

lasz egyik oldalról az lehet, hogy: az adószuverenitásból eredően mindenképpen 

megtehetik, ráadásul az EU az adó mértékek kérdésébe – a szubszidiaritás elve 

miatt – nem szól bele. Akkor tehát az adóversenynek van vagy nincs korlátja? A 

válasz azonban erre már nem egyértelmű és nem egyszerű. Ugyanis a fenti példák-

ból is láthatóan megvalósul egy olyan magatartás, amely nem kívánatos, adóelkerü-

lést idéz elő, és eltéríti a gazdasági versenyt, vagyis károsan befolyásolja a tisztes-

séges versenyt, azaz ebben a formájában már igényelhet beavatkozást. Az intézke-

dés ugyanis nem versenysemleges, sérti az egységes belső piac működését, így 

tisztességtelen adóversenyt okoz. Hol van tehát akkor a határ az adószuverenitás 

alkalmazásánál és a tagállamok közötti még tisztességes és a tisztességtelen adó-

verseny között?  

Luca Cerioni szerint azon speciális adójogi intézkedések, melyek a szomszéd 

megkárosítását célozzák adójogi eszközökkel, mint károsító cselekmények az EU 

Üzleti Adózására vonatkozó Magatartási Kódexe16 által politikailag tiltottak. Ennek 

ellenére széles körben egyetértenek azzal, hogy az általános társasági adórendsze-

rek használata, vagyis a mindenkire általánosan, korlátozásmentesen és diszkrimi-

náció nélkül alkalmazott társasági adókulcsok és adóalapok alkalmazása, tisztessé-

gesnek minősül a Közösségen belül. A szerző szerint17 alapvetően kétféleképpen 

lehet érvelni ezen nézet mellett, egyrészt mint tapasztalati tény igazolható, másrészt 

a szubszidiaritás elvét hangsúlyozó EK Szerződés és az Európai Bíróság négy alap-

szabadsággal foglalkozó ítéletei alapján. Mindkét esetben a tisztességes adójogi 

verseny fogalmát ugyanúgy értelmezik a dokumentumok. Az első érvet alátámaszt-

ja az Európai Parlament 2002. évi, az unión belüli adópolitikáról szóló Jelentése,18 

amely rávilágított arra, hogy az adójogi verseny hozzájárulhat az EU-n belüli nö-

vekedés és jobb versenyképesség eléréséhez, illetve elősegítheti a tagállamok ked-

vező hozzáállását, ezáltal megakadályozva, hogy az adóteher elérje a kritikus, túl-

zott mértéket, és alátámasztva, hogy az az ellenvetés, miszerint az adóverseny el-

vonja az államoktól a feladataik gyakorlásához szükséges forrásokat, megalapozat-

lannak bizonyult. Így ezen első érv szerint a tagállamok közötti adójogi verseny az 

általános társasági adókulcs és adóalap megállapítását illetően annyira tisztességes, 

                                                 
16  Code of Conduct for Business Taxation, ECOFIN Tanács, 1997.  
17  CERIONI: i. m. 268. 
18  Hivatkozik rá CERIONI: i. m. 267. 
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amennyire elősegíti az adóterhek csökkentését, és amennyiben az nem túlzott mér-

tékű (race to the bottom), akkor nem nevezhető tisztességtelennek. 

A második érv a szubszidiaritás elvén alapul, kiegészítve a belső piac megvaló-

sításának célkitűzésével és az Európai Bíróságnak a négy alapszabadsággal kapcso-

latban hozott ítéleteinek az értelmezésével. 

Annak az elvnek az alátámasztása, miszerint a tagállamok közötti adóverseny 

lehet tisztességes, amennyiben a tagállami adószabályok nem célozzák a szomszéd 

országok megkárosítását, és ezzel az általános társasági adórendszerek alkalmazása 

nem valósít meg a Magatartási Kódexbe ütköző káros adóversenyt, a szubszidiari-

tás elvét hangsúlyozó EK Szerződés rendelkezésein alapul.19 Az adóztatás – mint 

ahogyan arra már több ízben is hivatkoztam jelen tanulmányban – a szubszidiaritás 

értelmében a tagállamok hatáskörébe tartozik.  A szubszidiaritás20 egyben magában 

foglalja azt a tézist is, hogy az adóverseny összeegyeztethető a közös és egységes 

belső piac megvalósításával és működésével, mivel az egy olyan belső határok 

nélküli térséget jelent, amelyben az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke 

szabad mozgása biztosított, és ehhez nem szükséges a versenyjogi feltételek tökéle-

tes azonossága minden országban, különösen az adóztatás terén. A szubszidiaritás 

elve tehát erősíti azt az elvet, miszerint az általános adójogi intézkedéseket alkal-

mazó adóverseny tisztességes. Ez azért van így, mert az egymással való versengés 

során a tagállamok olyan ügyben gyakorolják a szuverenitáson alapuló hatáskörei-

ket, melyek számukra vannak fenntartva, jelen esetben az államháztartás szuvereni-

tása kérdésében. Az adójogi verseny elemzése feltárt egy törvénykezési versenynek 

kedvező indokot az általános adójogi intézkedésekre alapozva, mégpedig, hogy az 

Európai Bíróság alapszabadságokkal kapcsolatos döntései nem gördítenek akadályt 

a tagállamok belső jogi rendszerének autonóm alakítása felé.21 Ebből leszűrhetjük 

azt a következtetést, hogy a szubszidiaritásnak megfelelően az adófelségjog min-

denképpen a tagállamokat illeti meg. Azonban ez akkor helytálló, ha a piaci hozzá-

férés más tagállamokbeli áruk és személyek számára a nemzeti termékekkel és 

személyekkel egyenlő feltételek szerint biztosított, vagyis sem diszkrimináció, sem 

korlátozás nem létezik, és ennek következményeként az adott tagállamban a költ-

ségek – mint bérköltségek, tb-járulékok, adóköltségek – közötti különbségek nem 

esnek az alapszabadságok körébe. Az indokolatlan diszkrimináció vagy a megszo-

rítások hiánya – mely az EU Bíróságának esetjoga szerint nem alapulhat a tényle-

ges adókulcsok közötti puszta különbségeken – így az egyetlen feltétele a társasá-

                                                 
19  Értsd: mint a káros adóverseny elleni harc elsődleges jogforrásain, lásd CERIONI: i. m. 

267. 
20  A szubszidiaritásról lásd még KECSKÉS László: EU jog és jogharmonizáció, HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003, 481–510. és FAZEKAS J.: EU Jog, i. 

m. 206–208. A szubszidiaritás elvét az EK Sz. 5. cikkében mondták ki a tagállamok az-

zal a céllal, hogy a hatáskörök gyakorlása a hatékonyság érdekében az uniós polgárok-

hoz legközelebbi szinten történjen, és a Közösség ne gyakoroljon a szükségesnél több 

hatáskört. Ma a szubszidiaritás elve átkerült az Európai Unióról szóló (EUSz.) szerző-

désbe, [EUSz. 5. cikk (3) bekezdés], FAZEKAS J.: i. m. 206. 
21  CERIONI: i. m. 268.  
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gok közvetlen megadóztatása feletti nemzeti szuverenitás alkalmazásnak a közös-

ségi joggal való egyezés érdekében.22 

Az Európai Bíróság esetjogával23 és a letelepedés szabadságára vonatkozó ítéle-

teivel együtt a nemzeti szuverenitás elve arra utal, hogy a tagállamok szabadon 

versenghetnek egymással az általános adórendszerük megalkotásában, változtatá-

sában, tehát az effajta adóverseny tisztességes adóversenynek minősül. Az adóver-

sennyel kapcsolatban 2004 novemberében tartott CFE–CEPS24 adójogi szeminári-

umon különböző érvekkel alátámasztották, hogy az adóversenyre vonatkozó jogi 

jellegzetességeket ki lehet következtetni abból, hogy az Európai Bíróság ítéleteiben 

az adóalapok versenytől való védelmét nem tekinti az EK Szerződés rendelkezése-

inek megszegését eredményező érvényes indoknak, és abból, hogy a Maastrichti 

Szerződés a tőke szabad áramlását a nem tagországokra is kiterjesztette. Azt az 

elvet, hogy az adójogi verseny a speciális adójogi intézkedések esetében tiltott, de 

az általános adójogi intézkedések vonatkozásában elfogadható, alátámasztja az 

EKSz. 87. cikke (EUMSz 107. cikke) is, az állami támogatások tekintetében. En-

nek ismeretében a kérdés nem az, hogy vajon a piaci verseny torzul-e, hanem, hogy 

hogyan torzul. Ez ugyanis az EGK alapítóinak a döntésén múlna, akik csak a pénz-

ügyi támogatásokat tekintették káros adópolitikai eszköznek, ennek eredményeként 

az általános adóügyi intézkedésekből eredő torzulásokat és egyenlőtlenségeket az 

adott tagállam adójogi szuverenitásának elve fedi le. 

Ebből következően – a hivatkozott szerző szerint25 – a tisztességes adójogi ver-

seny fogalma a tagállamok adójogi kompetenciájának jogos gyakorlásából ered, és 

jelenleg az adópolitika stratégiájának jogi fordításaként tekintendő. Azt is figye-

lembe kell venni, hogy az EGK alapítása idején a jelenlegitől lényegesen különbö-

ző körülmények voltak, amelyben még a nemzetközi adóversenynek nem volt 

olyan jelentősége és nem is bírt olyan súllyal, mint manapság.  

Mindezek a következtetések azonban nem jelentik azt, hogy a tagállami adó-

szuverenitás és a szubszidiaritás miatt nem lenne szükség annak korlátozására, az 

uniós adóharmonizációra és koordinációra. Több szerző26 is elismeri, hogy egy 

gazdasági és monetáris unióban korlátozni kell a tagállamok azon – szuverenitásból 

                                                 
22  Uo. 
23  SCHÖN, W.: Tax competition in Europe – The Legal Perspective, EC Tax Review 

2/2000, 98. C-267/91 and 268/91 Keck and Mithoward Joned Cases, (ECJ, 24 Novem-

ber 1993), C-384/93. Alpine Investments BV. vs. Minister von Financien 1995, ECR 1-

1141 36. point. Hivatkozik rá és a további eseteket lásd Luca CERIONI (2005) Harmful 

tax competition revisited. Why not purely legal perspective under EC law? című idézett 

tanulmányának 11-es lábjegyzetében, 268. 
24  CEPS: Centre for European Policy Studies, CFE: Confederation Fiscale Européenne: 

Tax competition versus Tax Harmonization  2004. november 9-én tartott szeminárium. 

lásd: Luca CERIONI: Harmful tax competition revisited, 268–269. 
25  CERIONI: i. m. 269. 
26  VANISTANDAEL, F.: No Euroepan taxation without European Representation, EC Tax 

Review 3/2000, 143, hivatkozik rá CERIONI: i. m. 270. 



134                                                                  Erdős Éva 

 

eredő – jogát, hogy az adórendszerükben alkalmazott szerkezeti elemek által torzít-

sák a versenyt.  

Egyetértve Luca Cerioni szerzővel27 megállapítható, hogy a tisztességes adójogi 

verseny definíciója inkább egy politikai stratégia jogi fordításának tekinthető, mint 

pusztán jogi értékelésnek, minden lehetséges releváns közösségi jogi dokumentum 

tükrében. Ennek ellenére, még ha ezt az EK Szerződésben lefektetett rendelkezé-

sekből eredőnek is tekintjük, az EK Szerződés rendelkezéseinek megszövegezése 

óta a körülmények megváltoztak, az Európai Unió új célkitűzései megpróbáltak 

újraértelmezni minden jelentősebb rendelkezést, és ez arra ösztönöz, hogy újragon-

doljuk az EK Szerződés alapvető értékeit és a másodlagos joganyagot. Ezt támaszt-

ja alá az a tény is, hogy az új Európai Alkotmány nem rendezi az adójogi harmoni-

záció kérdését, és ezzel teret enged az adóversenynek és az adóverseny körüli vitá-

nak. 

Az EK Szerződés 94. és 96. cikke28 jogharmonizációs kötelezettséget rótt az EK 

intézményeire, azt a kötelezettséget, hogy értékeljék, vajon kell-e közelíteni a tag-

állami társasági adórendszereket. A közelítés akkor szükséges, ha a társaságokra 

vonatkozó nemzeti adószabályok közötti különbségek közvetlenül befolyásolják a 

belső piacot (94. cikk). Ez akkor fordulhat elő, ha ezek a különbségek a piaci ver-

seny torzulásához vezetnek az Unión belül. Ennek eredményeként az EK Szerző-

dés rendelkezéseiből következő megállapítások azt sugallják, hogy a szubszidiari-

tás elve kevés relevanciával bír. Valójában a szubszidiaritást csak azokon a terüle-

teken lehet alkalmazni, melyek nem esnek az EU kizárólagos kompetenciájába. 

Viszont ezen rendelkezések egymás melletti olvasatából az következne, hogy a 

nemzeti társasági adójogi rendszerek összehangolása kizárólag az EU intézményei-

nek feladata. Így az EK Szerződés releváns rendelkezéseinek módszeres tanulmá-

nyozása nem enged teret olyan alapelvek számára, mint a szubszidiaritás, amely 

ezzel szemben azt feltételezi, hogy a tagállamok kompetensek ebben a kérdésben, 

és az EU csak akkor hozhat bármilyen intézkedést, amennyiben a tervezett intézke-

dés célkitűzései a tagállamok által nem érhetők el hatékonyan.  

A fentiek szerint megállapíthatjuk, hogy az államok közötti adóverseny tehát 

megengedett a szubszidiaritás és az adószuverenitás elvéből következően. 

                                                 
27  A következtetéseket lásd CERIONI: i. m. 267–281. 
28  Az EK Szerződésnek nem célja a nemzeti társasági adó szabályok közelítésének az EK 

intézmények feladatkörébe utalása, sem a nemzeti szuverenitás gyakorlásából eredő kö-

vetkezmények teljes elfogadása ebben a körben. Ezt az is alátámasztja, hogy a 94. cikk, 

amely jogi alapot szolgáltat a tagállamok azon jogszabályainak, rendeleteinek, közigaz-

gatási határozatainak a közelítéséhez, amelyek közvetlenül befolyásolják a közös piac 

létrehozását vagy működését, nem különböztet a jogterületek között, mint ahogyan a 96. 

és 97. cikk sem. Ezen cikkek lehetőséget nyújtanak a Tanács számára, hogy a közös pi-

acra káros torzulások felszámolását célzó intézkedéséket tegyen a Bizottság javaslatát, 

és egy egyeztetési eljárást követően, amikor a 96. cikk (1) bekezdése alapján a Bizottság 

úgy találja, hogy a tagállami adók közti különbségek torzítják a versenyt, és az eredmé-

nyezett torzulást fel kell számolni. Lásd CERIONI: i. m. 271. Az EUMSz. 114. és 116. 

cikke is ugyanezt tartalmazza. 
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Az adóverseny tisztességes és megengedett voltának megállapítására kihatással 

volt az EK Szerződés 104. cikke is, amelynek értelmében a tagállamoknak tartóz-

kodniuk kellett attól, hogy az államháztartási hiányuk túlzott mértékű legyen. Az 

adóbevételek kiesése, melyet okozhatnak az adókedvezmények vagy az adóver-

seny, arra készteti a tagállamokat, hogy a hiányt a közkiadások korlátozásával el-

lensúlyozzák. Tehát nem elegendő érv a káros adóverseny ellen, hogy az ellene 

folyó küzdelemre azért van szükség, mert a káros adóverseny adóbevétel-kieséssel 

jár. Amennyiben ugyanis a kieső adóbevételt a tagállam a közkiadások csökkenté-

sével kompenzálja, akkor eleget tett az EK Szerződés 104. cikkében foglalt köve-

telménynek, vagyis a belső piac torzulását nem idézte elő az államok közötti adó-

verseny. Az ugyanis egy alapvető követelmény, hogy az általános társasági adójogi 

rendszeren alapuló verseny, legalább középtávon, nem károsíthatja a tagállam ál-

lamháztartását. Következésképp, ha az adóverseny eleget tesz az államháztartásra 

vonatkozó követelménynek, akkor a nemzeti jogalkotók úgy találhatják, hogy mi-

vel nem gátolja az EK Szerződésben lefektetett célok megvalósítását, ezért tisztes-

séges a közösségi jog szerint. Az EK Szerződés 10. cikkében lefektetett közösségi 

hűség elvének is eleget tud tenni a tagállam, mivel ez negatív kötelezettséget takar: 

valójában a tagállamnak tartózkodnia kell minden olyan intézkedéstől, amivel ve-

szélyeztetheti a Szerződés céljainak elérését, azaz elsősorban a közös és egységes 

belső piac létesítésének és működésének célját, amelyben megvalósul a négy elem 

szabadsága, az áru, szolgáltatás, tőke és a személyek szabad mozgása. Ennek a 

kötelezettségének azonban akkor is eleget tenne a tagállam, ha olyan intézkedést 

vezetne be a társasági adó rendszerébe, amely – még akkor is, ha egy másik tagál-

lam rendszerével való versengést céloz – olyan formát ölt, ami nem torzítaná köz-

vetlenül a területén vagy más tagállamban letelepedett vállalatok közötti versenyt. 

Az EK Szerződés 12. cikkének29 pedig akkor tesz eleget egy tagállam a tagállamok 

adórendszere közötti adóversenyben, amennyiben a többi tagállaménál kedvezőbb 

rendelkezéseket bevezető tagállam ezen szabályokat egyformán alkalmazza mind a 

helyi, mind a többi tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozások tekinteté-

ben.30 Azaz nem tesz különbséget a belföldi és külföldi adóalany között. 

 

4. Összegző gondolatok 

Megállapíthatjuk a fentiekből következően, hogy az adójogi harmonizáció szüksé-

ges eleme és eszköze a káros adóverseny elleni harcnak, azonban a tisztességes 

adóversenyt nem érinti és nem is érintheti. Vannak olyan esetek is, amikor a har-

monizáció hiánya és ezzel együtt a tagállamok közötti, társasági adójogot érintő 

adóverseny mértéke még jogilag összeegyeztethető az EUM Szerződés előírásai-

val. Ez leginkább akkor fordulhat elő, amikor az adóverseny olyan formát ölt, hogy 

                                                 
29  Ez a cikk mindenféle nemzetiségen alapuló diszkriminációt, hátrányos megkülönbözte-

tést tilt. Ez a cikk képezi az alapját a külföldi és belföldi vállalatok közötti pozitív diszk-

rimináció elleni harcnak egy tagállamban. 
30  Az EK Szerződés adóversenyt érintő és elhatároló szabályairól és tagállamok közötti 

kapcsolatról lásd bővebben: CERIONI: i. m. 270–281. 
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közvetlenül nem gyakorol hatást a piac helyes működésére, tehát nem torzítja a 

társaságok közötti versenyt az Unión belül. Ennek megfelelően tehát, ha a harmo-

nizáció nem számít a versenyjog alternatívájának, hanem inkább a versenyt tekint-

jük olyan tényezőnek, amely harmonizációhoz vezethet, akkor az adójogi verseny 

összeegyeztethető az EUM Szerződéssel. Ez akkor lehetséges, ha a konvergencia 

eljárásban az adóverseny nem torzítja a társaságok közötti versenyt az Európai 

Unión belül.31 Vagyis abban az esetben, ha a tagállam alkalmaz alacsony adókul-

csot – akár adóverseny generálása céljából is –, azonban a másik oldalon kiegyenlí-

ti a konvergencia kritériumnak megfelelően a keletkezett – adóbevétel kiesése mi-

atti – költségvetési hiányt, nem valósít meg káros adóversenyt. Ilyen aspektusból 

tehát megállapíthatjuk, hogy az EK Szerződés rejtett célja az volt, hogy a társasági 

adózás révén javítsa a különböző székhelyű társaságok piaci helyzetét az adóver-

seny előnyeinek kihasználásával. 

A nemzeti szuverenitás elve kétségkívül megkívánja, hogy a közvetlen adók 

rendszerének megalkotási joga a tagállamoknál maradjon, viszont a kompetencia 

másik fajtája az EU intézményeit illeti, ugyanis annak eldöntése, hogy a tagálla-

mok adójogi szuverenitásának gyakorlása torzulást okoz-e a piac működésében, 

már EU hatáskörbe tartozik. 

A fentiekből következően leszűrhetjük azt a következtetést, hogy egy tagállam a 

szubszidiaritás elvére hivatkozással és a nemzeti szuverenitás alapján hirdethet 

adóversenyt, az adószintjét alacsonyan tarthatja, azonban nem alkalmazhat olyan 

speciális szabályokat az adórendszerében, amelyek az egységes belső piac torzulá-

sához vezetnek, vagy nem alkalmazhat diszkriminatív szabályozást vagy adóelke-

rülést elősegítő adópolitikát. Álláspontom szerint ez a szabály, vagyis az adóhar-

monizáció eredményei – elsődleges, másodlagos jogforrások32 – pedig mindenkép-

pen a nemzeti adószuverenitás, a tagállami kompetencia és a szubszidiaritás elvé-

nek korlátozásaként foghatóak fel. Az elbírálás azonban nem lehet általános, min-

denképpen egyedileg dönthető el, és ebben van nagy szerepe az Európai Unió Bí-

róságának. 

 

 

 

 

                                                 
31  CERIONI: i. m. 272. 
32  Valamint a az Üzleti Adóztatás Magatartási Kódexe, amely nem jogforrás, nincsen 

szankciója, de a tagállamok önkéntes jogkövetéssel alkalmazzák, így mércét jelent a ká-

ros adóverseny megítélésénél. 


