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nemzetközi adójog

• kettős adózás

• kettős nemadózás elkerülése

• nemzetközi szervezetek alkalmazottainak adóztatása

• nemzeti adóhatóságok együttmüködése

• kétoldalú

• többoldalú egyezmények

• vámuniók

• integrációk



az Eu. részleges adóunió

• átadott adóbevételek, de nincs európai adó

• négy szabadság

• verseny(semlegesség)

• diszkrimináció tilalma a külföldi és belföldi áruk között

• pozitív

• negatív integráció

• (káros) adóverseny

• adóharmonizáció



Eu. döntések-egyhangúsági követelmény
adóharmonizáció irányelvek útján

• anya-, leányvállalati 

• fúziós

• kamat-jogdíj irányelv

• célok:kettős adózás elkerülése,

• jogi formaváltás mentesítése az adóztatás alól,

• forrásadó alóli mentesítés



Joggyakorlati problémák

• illetőség

• külföldi elem

• telephely

• export, import

• közösségen belüli értékesítés, beszerzés

• hol a server? – informatikai szolgáltatások

• adókedvezmények/ tiltott állami támogatás

• nemzeti adóigazgatás



küzdelem a visszaélések ellen/beps

• konszolidált alapú társasági adózás
• hazai illetőség szerinti adózás
• egységes adórendszer(?)
• automatikus információcsere
• transzferárak
• célok: szorosabban kapcsolódó nemzetközi adózási irányelvek létrehozása;
• - annak biztosítása, hogy a gazdasági tartalom elve szerint adózzanak a 

cégcsoportok, tehát abban az országban, ahol a valós tevékenység, érték és 
így a bevétel keletkezik;

• - nagyobb átláthatóság megteremtése az adóhatóságok számára a határon 
átnyúló, nemzetközi ügyleteket és globális cégstruktúrákat illetően



(Base Erosion and Profit Shifting)

• Hibrid ügyletek

• Ezen ügyletek esetében cél a kettős nem adóztatás veszélyének kiküszöbölése. Jelenleg az ilyen 
jellegű tranzakciók lehetőséget adnak például az igénybevevő fél országában a költségek adózási 
célú levonására, anélkül, hogy a másik fél országában az ügyletből származó bevétel után 
adófizetés történne, így egyik országban sem történik adófizetés.

• Transzferár

• A cégeknek a jövőben a Country-by-Country Report keretében a jelenleginél sokkal több adatot 
kell szolgáltatniuk az adóhatóságok számára az átláthatóság biztosítása érdekében. Az adatok köre 
ezentúl kiterjed például az árbevétel, az adózás előtti eredmény, a munkavállalók száma és a 
megfizetett adó mértéke is. A kapcsolódó hazai jogszabályváltozás várhatóan a dokumentációs 
kötelezettségek növelése mellett az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások kezelését, valamint 
a költség-hozzájárulási megállapodásokat is érinti majd.

• Nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos visszaélések

• Az ajánlás a jövőben nem teszi lehetővé az adóelőnyök kihasználását egy olyan államban, ahol a 
multinacionális cégcsoport mindössze csak egy holding társasággal van jelen, és valós tevékenység 
nem történik a holding országában.


