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Döntéssel zárultak az Európai Bizottság Fiat és Starbucks 
rulingokkal kapcsolatos állami támogatási eljárásai
Az Európai Bizottság 2015. október 21-én nyilvánosságra 
hozta döntéseit két tagállami rulingra vonatkozóan, 
amelyeknek közösségi jogi megfelelőségét állami támogatási 
szempontból vizsgálta. A döntések megerősítik a Bizottság 
korábbi, nem hivatalos álláspontját, melynek értelmében 
a Hollandia által a Starbucks csoport, és Luxemburg által 
a Fiat Finance csoport részére tagállami hatáskörben 
kiadott, az érintett vállalatcsoportokon belüli ügyletek során 
alkalmazható árakat és a transzferárazási mechanizmust 
jóváhagyó rulingokból származó adókedvezmények tiltott 
állami támogatásnak minősülnek. A közösségi belső 
piaccal, azaz magával az Európai Unió Alapító Szerződésével 
összeegyeztethetetlen módon nyújtott támogatások 
államkasszából hiányzó összegét az érintett nemzeti 
hatóságoknak most kamattal együtt kell majd beszednie a 
támogatás kedvezményezettjeitől.

Háttér 
Amint arról korábbi hírlevelünkben is beszámoltunk, a 
rulingok – ezen belül elsősorban a kapcsolt vállalkozások 
közötti jövőbeni ügyletek során érvényesíthető szokásos 
piaci ár meghatározásának módja tekintetében kiadott 
adóhatósági határozatok, a nemzetközi szaknyelvben az ún. 
APA-k – vizsgálata az EU fontos kezdeményezéseinek egyike 
az átlátható adózás, a tagállamok közötti káros adóverseny 
elkerülése, valamint általában az adóelkerülés elleni küzdelem 
területein.

A fenti két konkrét üggyel kapcsolatban a Bizottság 2014 
júniusában jelentette be előzetes álláspontját, ezzel 
párhuzamosan pedig az Írország és Luxembourg által az 
Apple és Amazon csoportokhoz tartozó vállalatoknak nyújtott, 
valószínűsíthetően majd szintén tiltottnak minősülő állami 
támogatásokkal kapcsolatban is vizsgálatokat indított. 2014 
decemberében a Bizottság valamennyi tagállamtól bekérte 
egy 2010. január 1-jét követően kibocsátott rulingokról 
készített listát, majd 2015 júniusában a lista alapján kijelölt 
rulingokkal kapcsolatban 15 tagállamtól kért további részletes 
információkat.

Az uniós jog értelmében a Bizottság jogosult felülvizsgálni a 
tagállamok által nyújtott kedvezményeket és támogatásokat, 
és amennyiben közösségi anyagi és eljárásjogi keretek 
között úgy találja, hogy valamelyik támogatás a belső piaccal 
összeegyeztethetetlen, utasítja az adott tagállamot, hogy 
azt ne léptesse hatályba, szüntesse meg vagy feltételeit 
módosítsa, vagy kötelezze a kedvezményezettet az ilyen 
támogatás adott időkereten belül történő visszafizetésére. 
Tágabb értelemben abban az esetben áll fenn az egyes 
támogatások EU-joggal való összeférhetetlensége, 
amennyiben az versenytorzító hatású, például néhány 

vállalatot oly módon részesít előnyben, hogy az már hatással 
van a tagországok közötti kereskedelemre, és nyújtásának 
körülményei nem teljesítik a bizottsági jóváhagyás EU 
szerződésben meghatározott feltételeit. Az ilyen támogatás 
illegális és azt az adott tagállamnak vissza kell fizettetnie a 
kedvezményezettel.

Várható lépések
A fenti döntések az általános állami támogatási eljárás részét 
képzik. A döntés nem titkos részeinek nyilvánosságra hozatala 
a következő hónapok folyamán várható. Az említett másik 
két vizsgálattal kapcsolatos végleges döntések meghozatala 
még folyamatban van. A tagállamok, illetve az érintett cégek 
számára is nyitva áll a bizottsági döntések megtámadásának 
lehetősége az Európai Bíróság előtt. 

A holland kormány bejelentette, alaposan ki fogják értékelni 
a döntést és pár héten belül értesítik a holland parlamentet 
megállapításaikról, valamint a lehetséges következő 
lépésekről. Hollandia egyébiránt meglepettségét fejezte ki a 
Bizottság Starbucks ügyben hozott döntésével kapcsolatban, 
mert úgy véli, megfelelően követte a nemzetközi 
iránymutatásokat. A luxemburgi kormány hasonlóan 
nyilatkozott. 

A KPMG álláspontja
A jelenlegi döntésekre érdemes odafigyelni, hisz ezek jól 
látható jelei a Bizottság azon erőfeszítéseinek, hogy növeljék 
az átláthatóságot az adózás terén, és visszaszorítsák az 
agresszív adótervezést. Az, hogy a kérdéses rulingok végül 
valóban tiltott állami támogatásnak minősülnek-e, azon fog 
múlni, hogy az érintettek élnek-e a megtámadás jogával. 
Kérdés az is, vajon maguk a tagállamok, vagy az érintett 
cégek fognak-e fellebbezni és hogy adott esetben az Európai 
Bíróság kinek ad majd igazat.

A tiltott állami támogatások visszatérítése politikailag 
rendkívül kényes ügy. Az Európai Parlamentben már 
olyan ötletek is felmerültek, hogy az ilyen támogatások 
visszafizetése ne is az azt nyújtó tagállam részére, hanem 
egyenesen az EU-s költségvetésbe történjen. Az ötlet 
jelenleg meglehetősen ambiciózusnak tűnik, hiszen 
kivitelezése az EU-szerződés módosítását igényelné, amiről 
mostanság még csak szó sincs.

Tekintettel az állami támogatási vizsgálatok aktualitására, 
vagy akár a jelen ügyekben való bővebb felvilágosítás 
érdekében is forduljon bizalommal cégünk Európai Uniós 
kérdésekben is jártas adótanácsadóihoz.
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