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Parlamenti államtitkár Dr. Michael Meister
Egy kerek évforduló mindig egy jó alkalom az ünneplésre és visszatekintésre. Mi nagy
örömmel tekintünk vissza erre az időszakra, hisz az Adótanácsadók Egyesülete egy aktív
Egyesület, amelyik szakmailag érett állásfoglalásaiban és garancia a megbízható értékelésben.
Személy szerint én nagyon értékelem az elmúlt évtizedek megbízható együttműködését,
amely eredményeként egy nagyfokú bizalom alakult ki az Egyesület véleménye iránt, ami
által az Egyesület politikai súlyt is kapott.
Mi a Minisztériumban nem vagyunk az Egyesület állásfoglalásának minden pontjában mindig
egy véleményen. Ezért ezt nyomatékosítani szeretném, hogy nem tudjuk mindig mindenben
100 %-osan azt tenni, amit Önök javasolnak. De mi mindig hallgatunk Önökre, ha tudjuk,
hogy az Önök állásfoglalása nem lobbi-vélemény, hanem mély szakmai meggyőződésből ered
és a szakmai párbeszédet előbbre viszi. Ezért az eddigi nagyszerű együttes munkáért
szeretnék köszönetet mondani és kívánom a jövőbeni hasonlóan folytatást. Számomra a
véleménycsere és a kölcsönös megértés a politika és az adótanácsadók között nagyon fontos.
Önök azok, akik az adótörvényeket nap mint nap alkalmazzák és ezért Önök tudnak
konstruktívan véleményt adni a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából. Az érthető és
vállalható törvények és a gyakorlatias adóbeszedés az alapja a az adóztatás elfogadásának.
Jelenleg egy politikailag nyugtalan időszakban élünk és feladatunk, hogy a stabilitást
szolgáljuk a társadalmunkban. Az elmúlt időszakokban Németország nagy kihívások elé állt.
Példának okáért gondoljunk a nagy létszámú menekültekre, akiket fölvettünk, az amerikai
választások kimenetelére, a brit népszavazás eredményeként a Brexitre, vagy a politikai
változásokra Törökországban. Ezek olyan változások, amelyek egy bizonyos instabilitáshoz
vezetnek a társadalmunkban. Azt gondolom, hogy az elmúlt 4 év gazdaságpolitikájának
megbízhatósága is adott egy bizonyos stabilitást és hozzájárult, hogy a német gazdaság olyan
jó helyen áll, - összehasonlítva a többiekkel, ahol. A munkavállalók rekordlétszámon vannak,
a munkanélküliség csökken és ez érezhetően hozzájárul, hogy a lakosságnak növekszik a
jövedelme. Itt nem is a munkanélküliek a fő probléma, hanem hogy honnan kap megfelelően
kvalifikált munkaerőt a gazdaság. Ezt a kihívást együtt kell megoldanunk a gazdasággal.
A választások kimenetele ismert, az én pártom, a CDU/CSU kapta a felhatalmazást
kormányalakításra, az élen Angela Merkellel. Az adópolitika kihívásairól szeretnék beszélni.
Hogy fenntartsuk a jó keretfeltételeket, átláthatóság szükséges az adójogban, amit egy modern
társadalom és globalizált világ megkíván. Szükségesek a fair és attraktív keretfeltételek a
vállalkozások innovációhoz és beruházásokhoz. Ha beruházásokról beszélünk, akkor a
legtöbben az állami beruházásokra gondolnak. A tény azonban, hogy országunkban a
beruházások 90%-a privát beruházás. Mindenki, aki beruház, szeretne megbízható és
kiszámítható keretfeltételeket a beruházás teljes hosszára. És itt elsősorban nem a bruttó
megtérülésre (Rendite), hanem a nettó megtérülésre gondolunk. Ebből adódik rögtön a kérdés
az adótörvényekre, hogy mennyire kiszámítható az adójog. Csak így tudjuk a jólétünket és a
munkahelyeket megtartani és tovább építeni. Arra is kell gondot fordítanunk, hogy a
Németországban képződött nyereség felosztása nem jelentheti a nyereség átcsúsztatását az
alacsony adókulcsú országokba. Az adójog megbízhatósága és kiszámíthatósága egy fontos
pillére a kormánnyal szembeni bizalomnak.
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A G20 legújabb kezdeményezése a jogbiztonság növelésére a nemzetközi vállalkozások
adóztatásánál, az ún. Tax20. A G20 ajánlása például a transzparens törvényhozási folyamatok
alkalmazása, a jogi viták kerülése ill. csökkentése, hogy a beruházások stabilak maradjanak
ami az adóalap és ezáltal az adóbevételek stabilitásához vezet. Ehhez a stabilitáshoz a
hatékony törvényhozás és a hatékony törvényalkalmazás vezet. A 2008. évi nagy adóreform
(társasági adó) egy jó alapot teremtett a versenyképes vállalkozói adóztatáshoz. Ha arra
gondolunk, hogy a brit May tervbe veszi a brit vállalkozások versenyképesebbé tételét, ha az
USA elnöke szintén hasonlókat mond, hogy hogyan tehetné a vállalkozói adóztatást
versenyképesebbé, akkor mi jogosan kérdezhetjük meg ebben a kormányzati periódusban,
hogy a német adóztatás eléggé versenyképes-e. Itt nem egy futóversenyről van szó, hogy ki
milyen gyorsan és hány százalékkal csökkenti az adót, de a kérdés feltevése mindenképp
jogos. Itt a társasági adóban §8b d a veszteségelhatárolást módosítottuk, a GWG
(Geringwertige Wirtschaftsgüter – kis értékű tárgyi eszköz, azonnal leírható egy összegben)
határt 410 EUR-ról 800 EUR-ra felemeltük, a határt a számla nélkül elszámolható költségekre
ún- Sammelpostan - a 150 EUR-ról 250 EUR-ra felemeltük 2018 januárjától.1 A
Sanierungsgewinn – adóztatásának törvényi szintre emelése2, Verlustverrechnung3 Ez a
Versfassungsgericht - Alkotmánybíróság szerint túl általános, emiatt ezen pontosítani fognak
– mondta az államtitkár.
A másik kérdés az egységes társasági adóalap kialakítása és egységes konszolidált társasági
adóalap kialakítása. Egy egységes társasági adóalap kialakításának a szabályozását
Németország támogatja. Jelenleg a legnagyobb EU-s országokkal, Franciaországgal
egyeztetünk egy egységes szabályozás kialakításában, amelyet együtt képviselhetünk az
európai megvitatáson, ahol a társaságok direkt adóztatási irányelvéről döntenek. Másrészről
egyeztetünk a digitalizálás hatásáról az adójogban.
A jelenlegi adójog egy analóg gazdaságra készült, de a digitalizáció terjedésével olyan
gazdasági modellek, termékek jelennek meg, amelyek még csak említésként sem jelennek
meg az adójogban. Ezt a digitális felületet is be kell vinnünk az adójogba. A Európai
Bizottság nemrég előterjesztett egy Agenda-t, ami ezen digitális gazdaságot fair és
növekedésorientált módon megadóztatja. A bizottság egy mélyreható reformot kíván a
nemzetközi adójogszabályokban, amely szerint az adó fajtája a tevékenység fajtájához
orientálódik. Egy informális találkozón ECOFIN Rat 2017 szeptemberében Tallinban
megegyeztek, hogy az észt javaslatot a digitális gazdaság megadóztatására, követik. A
találkozó célja, hogy 2017. év végére az Európa Tanács elé világos és ambiciózus célok és
javaslatok kerüljenek a digitális gazdaság leképezéséről és adóztatásáról és ez lesz az alapja a
belső piaci szabályozásnak. A francia, olasz és spanyol és további 6 ország
pénzügyminiszterivel a német pü. miniszter, Schäuble kiadott egy politikai statement-et, hogy
Németország támogatja az egységes szabályozás kialakítását. A lényeg, hogy ezek a
megbeszélések a G20-as találkozókon beágyazva legyenek, mert egy egykeként előterjesztett
javaslat nem segít és nem célravezető.
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Ez azt jelenti, hogy ilyen kis értékű beszerzéseknél elegendő egy nyugta, még a cég nevére szóló számla sem szükséges!
Ez azt jelenti, ha egy cég krízisben van és egy másik cég a vele szemben álló követelését elengedi, hogy ezzel segítsen
kilábalni a kríziséből, akkor a szabályok szerint annál a cégnél, aki elengedte a követelést, bevétel keletkezik, amelyet le kell
adóznia. Ha ez ún. Sanierungsgewinn volt, akkor a minisztérium állásfoglalása szerint nem kellett leadózni. Azonban ez nem
törvény szintű volt, csak ajánlás. Erről beszélt, hogy ezt módosítások nélkül törvényi szintre akarják emelni.
3
§ 8c KStG. Az eddigi szabályozás szerint ha egy tőketársaság (GmbH-Kft) egyik tulajdonosa eladta a részesedését, akkor az
új cég egy teljes más tevékenységet végezve nyereséget termelt, akkor az eddigi felhalmozott veszteségének arányos részét
számolhatta csak el, de csak 50 %-ig. Ha több, mint 51%-át adta el, akkor a teljes veszteség „megsemmisült,”, az eddigi
szabályozás szerint. Így akarták megakadályozni, hogy ún. üres kabátot vegyen valaki és az új cégre ráhúzza.
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Az eddig elmondottak a jogi bizalom erősítésében segítenek. Azonban nemcsak a jogi
biztonság segíti a bizalom kialakítását. Egyéb olyan fontos implementációk bevezetése is,
amellyel az adófizetési hajlandóságot növelni lehet, az adóelkerülést, adócsalást pedig
megakadályozni. Ez mind nemzeti, mind nemzetközi szinten lényeges. Ha ezt nem tesszük,
akkor a versenyképességet csökkentjük a becsületes gazdasági szereplők hátrányára.4
Itt példaként hozza a 2016 decemberében elfogadott törvényt, amely szerint a pénztárgépek
2020-tól csak akkor lesznek elfogadhatóak, ha egy külső céggel a manipulálhatóság ellen
certifikálva lesznek.5 Az itteni minisztérium 2018-ban hozza meg azokat a technológia
nyitottságra épülő elvárásokat, hogy melyik cég hogyan tud majd a törvénynek 2020-tól
megfelelni. Ezek az időtávok a tervezési és implementációs biztonságot, azaz a bizalmat
szolgálják.
A másik téma a Taxameter és a távolságmérési (Wegstreckenzähler) eszközök manipuláció
elleni biztonságosabbá tétele.
A versenyképesség fenntartása azonban a globalizált világban nem maradhat nemzeti jogi
szinten. Láttuk, hogy a multinacionális cégek az állami egyeztetések hiánya miatt a végletekig
tudják az adóterheléseket csökkenteni. Nemzetközi szinten egy transzparens adótörvényi
hátteret és egy szorosabb együttműködést az országok között akarunk létrehozni. Az egyes
országok segítenek a másiknak és információkat cserélnek – természetesen az adatvédelmi
előírásoknak megfelelően. Németország nagyban hozzájárult az adócsalás elleni és a legális,
de agresszív adóelkerülés megakadályozására - anti BEPS szabályok. A multinacionális
cégeknek sikerült az adóterhelésüket egy minimumra csökkenteni, mert az államok közötti
egyeztetések és transzparencia hiányzott. Az anti BEPS szabályok célja, hogy az adóztatás a
tényleges munkavégzés helyén, a tényleges érték előállító helyen történik.6
Mint adótanácsadónak, Herr Elster, biztos érdekes az akcióterv 12-as pontja, amely az
agresszív adótervezés közlését írja elő. Ez még javaslat szintjén van és a nemzeti
törvényhozásba való beépítését 2 lépcsősre tervezik.
Itt a gyermekes családok adózási kedvezményeit említi.7
A Solidaritätszuschlag-ot 2020-tól egyenletes lépésekben kivezetik. Ez a pénzügyminiszter
javaslata, az elfogadás függ a koalíciós tárgyalásoktól de ez is egy tervezési biztonságot jelent
a gazdaság szereplőinek.
A megváltozott világban az adóbeszedés hatékonysága és a bürokrácia leépítése
ellentmondást szülhet. Azonban az új adózás rendjéről szóló törvény módosításával (AO) úgy
gondoljuk, hogy ez sikerült. Ennek a végrehajtásához azonban nem a mostani választási
periódus, hanem az utána következő sem lesz elég, mert a digitális transzformáció teljességét
akarjuk használni, a Bund-Länder (ország és tartományi) finanszírozást új alapokra helyezni.
Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt 4 évben hosszú távú célokat értünk el mind nemzeti, mint
nemzetközi szinten.
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Azaz a becsteleneknek piaci előnyük lesz és ezzel a versenyképeseket hátrányba hozzuk.

Remélem az időtávokat a törvényhozás és végrehajtásig látjuk!
Részletesen beszélt a Lizenzbox – ról, hogy milyen licenc kifizetések válnak tényleges költséggé az új szabályozás szerint.
Ez a nemzeti cégeket erősíti, mert nem kerülnek versenyhátrányba a multinacionális vállalatokkal szemben.
7
A családi pótlék megemelése 1-2 gyerek 192 EUR / gyerek, 3. 198 és a 4.-től 223 EUR) ezen felül a Kinderfreibetrag
megemelése 2018-tól 9.000 EUR/gyerek-re. azaz ekkora jövedelem mellett még nincs adófizetés.
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