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Egységes társasági adóalap a kisvállalkozásoknak 
 

Egységes társaságiadó-alap, egyablakos ügyintézés, könnyebb forrásszerzés – ezt ígéri az 
Európai Bizottság az uniós kis- és középvállalkozásoknak a szektor helyzetének javítását célzó 
keretprogram félidei felülvizsgálatában. A testület szerint az Európai Kisvállalkozói 
Intézkedéscsomag az elmúlt két évben is sikeres volt, csökkentek a vállalkozói terhek és a 
körbetartozások mértéke, azonban Antonio Tajani szerint szükséges a felülvizsgálata. 
 
Az előzetes felmérést az Európai Bizottság lezárta, konzultált az európai vállalkozói szektor 
képviselőivel, megjelölte az átalakítás irányait, a cégekre továbbra is számít a további 
alakításban.  
 
A testület alelnöke Brüsszelben mutatta be a 
felülvizsgálat elsődleges eredményeit, melyek 
szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a 
források elérhetőségére, az adminisztratív 
akadályok további csökkentésére, az 
egységes piac előnyeinek teljes 
kihasználására, és a kis- és 
középvállalkozások bevonására a 
klímaváltozás elleni harcba különböző 
támogatások révén. 
 
Antonio Tajani szerint a kis- és középvállalkozásoknak könnyebben kellene bankgaranciát 
kapniuk hiteleikre, jobban hozzá kellene férniük a kockázati tőke-piacokhoz, az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott kölcsönöknek elérhetőnek kellene lenni a legtöbb 
kereskedelmi bank számára. 
 
Az egyablakos ügyintézés elterjesztésével csökkentené tovább az adminisztratív terheket a 
testület. Ez több tagállamban még mindig nem valósult meg. Ezen a téren Brüsszel szeretné 
visszafogni a tagállamok túlbuzgóságát, ugyanis a tagországok jelentősen „túlmennek” az 
uniós keretjogszabályokban meghatározottakon, így az irányelvek nem olyan hatékonyak, 
ahogyan azt a Bizottság szeretné. Az adminisztratív terhek csökkentésére célszámokat 
szeretne meghatározni a testület. 
 
Az Európai Bizottság már korábban kifejtette, hogy támogatja a német-francia 
versenyképességi csomag egyik javaslatát, amely a társasági adó alapjának egységesítését  
célozza. Antonio Tajani elmondta, hogy a testület hamarosan javaslatot tesz az adóalap 
konszolidált egységesítésére. 
 
Kitörési lehetőség lehet a kis- és középvállalkozásoknak a klímaváltozás elleni harc Brüsszel 
szerint, ennek érdekében a jövőben olyan támogatási formákat dolgoz ki, amelyek az EU-n 
kívüli piacszerzésben segítenék az európai cégeket. A Bizottság javasolja, hogy jöjjön létre 
egy kisvállalkozói testület, amely évente ülésezve nyomon követné az intézkedéscsomag 
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hatálybaléptetését, és az időközben felvetődő módosításokat megfogalmazná. Az Európai 
Kisvállalkozói Intézkedéscsomagnak köszönhetően az elmúlt két évben százezer új 
munkahely keletkezett Antonio Tajani szerint. 
 
A késedelmes kifizetések elleni fellépésről szóló irányelvet is sikerként értékelte, szerinte 
ugyanis jelentősen csökkentette a körbetartozások mértékét. Az Európai Bizottság által 
kijelölt irányokat támogatja a tagállami vállalkozói szervezeteket tömörítő BusinessEurope, 
de egyben kifejezte aggodalmát az eddigi döntések lassú tagországi átvétele miatt. A 
BusinessEurope kiemelten fontos az adminisztratív akadályok csökkentése, a kis- és 
középvállalkozások bevonása a gazdasági döntéshozatalba.  
 
Továbbra is sürgeti az európai magánvállalkozási státusz megteremtését, mely az egységes 
piac irányába mutatna. Philippe de Buck, a szervezet főigazgatója szerint a kis- és 
középvállalkozások forráslehetőségét is bővíteni kell. A Kis- és Középvállalkozások Európai 
Szövetsége is arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag 
sikere a tagállami parlamentek kezében van, hogy milyen gyorsan és milyen hatékonysággal 
csinálnak nemzeti törvényeket az egyébként jó ötletekből. 


