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Az adóversenyről – előnyei és hátrányai, a 
mellette és ellene szóló érvek 

 
 
 
Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
1. Befektetés ösztönzés vagy káros adópolitika? 
 
 
Örök kérdés, hogy egy ország a befektetés 
ösztönzést preferálja, vagy ezzel káros adópolitikát 
valósít meg? Ez a kérdés a rendszerváltás óta 
foglalkoztatja a gazdasági élet irányítóit, és a kérdés 
a mai napig aktuális, amit bizonyít az a tény is, hogy 
az Európai Unió az 1990-es évektől kezdődően 
visszatérően foglalkozik a témával. Kérdés, hogy a 
befektetések, beruházások adójogi eszközökkel 
történő támogatásával megvalósítja-e egy ország a 
káros adópolitikát, vagy éppen a külföldi tőke 
beáramlásával a gazdasági életét teszi élénkebbé. 
Mikor valósit meg egy ország adóversenyt, és hol a 
határ az adóverseny és a káros adóverseny között? 
Ez az adóharmonizáció nagy kérdése is, 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 beavatkozása a tagállami 
adózásba az európai adójogi szabályok betartása 
érdekében, elmaradhatatlan eszköze az adóhar-
monizációnak. Az adóharmonizáció által létre-
hozott európai adójog pedig a legfontosabb 
eszköze a káros adóverseny megállításának. 
 
 
 
 
Adóverseny van, volt és lesz is Európában, de a 
kérdés az, hogy meddig lehet elmenni, hogy európai 
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1. Investment incitement or harmful tax 
policy? 
 
It is an eternal question whether a state prefers the 
incitement of investments or follows a harmful tax 
policy? This question has interested the managers 
of economy since the end of the communism in 
Hungary and has remained a topical issue to date, 
which is proved by the EU, as the European 
Union has repeatedly dealt with the issue of tax 
competition since 1990. The question is simple: 
whether a state supporting the investments and 
investors with fiscal instruments realizes a harmful 
tax policy or (simply) stimulates the economic life 
of the state with the inflowing foreign capital. 
When does a state realize tax competition, and 
where is the limit between tax competition and 
harmful tax competition? This is also a big 
question of the tax harmonisation, and at the same 
time its great battle too, between the European 
Union and the Member States. The Member 
States are against the limitation of the fiscal 
sovereignty; however, it is evitable for the EU to 
interfere with the Member States’ taxation in 
order to control the compliance of the European 
tax law’s rules. The European tax law, which is 
created by the tax harmonization, is the most 
important instrument for stopping the harmful tax 
competition.   
 
Tax competition exists, was and will be in Europe, 
but the only question is how far we can go 
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uniós szabályokat ne sértsünk vele. A 
rendszerváltás kezdetén, az 1990-es évek elején 
Magyarország élen járt a külföldi befektetőknek, 
azaz a működő tőke befektetőknek, beruhá-
zásoknak  adott  adókedvezményezés területén. 
Mára azonban már más ösztönzőket kell keresni a 
beruházás élénkítés érdekében az adókedvez-
mények helyett az európai adójogi előírások és 
korlátozások miatt. Tehát mára a beruházás 
ösztönzés adójogi, adópolitikai eszközei káros 
adópolitikának minősülnek, így nem megengedettek 
a diszkrimináció tilalma, és a nemzeti elbánás 
elvének érvényesítése miatt. 

 
2. Az adóversenyről és a káros adóversenyről 
 
 
Hogy kell-e különbséget tennünk az adóverseny és 
a káros adóverseny értelmezése között arra 
vonatkozóan a szakirodalomban eltérő nézeteket 
találunk, az adóverseny és a káros adóverseny 
megkülönböztetésére vonatkozó nézetek nem 
egységesek.  
 
Az adóversenyről a szakirodalom különböző 
álláspontot foglal el abban a tekintetben, hogy 
meddig terjeszkedhet egy állam e kérdésben káros 
eredmények, azaz káros adópolitika megvalósítása 
nélkül. Deák Dániel1 véleménye szerint az 
adóverseny és a káros adóverseny közötti határ 
nem húzható meg, azaz nincs ok arra, hogy a káros 
adóversenyt megkülönböztessük a nem káros 
adóversenytől, ugyanis álláspontja szerint a nem 
káros adóversennyel összefüggésben is megállapít-
hatjuk, hogy az korlátozza és torzítja a szabad 
versenyt. Galántainé Máté Zsuzsanna véleménye 
szerint2 „végletesen szemlélve, a piacgazdaság körülményei 
között maga az adóztatás ténye is a `normálistól eltérő´ 
viszonyokat eredményez. Véleménye szerint a közösségi 
joggyakorlat (EK és EU bírósági döntések) alapján az 
olyan egyenes adóra vonatkozó jogi előírás tekinthető 
károsnak, amely tartósan és szisztematikusan sérti a 
fiskális semlegességet, ha tehát nem felel meg az adórendszer 
természetének, vagy belső szerkezetének.”3 Deák Dániel 
szerint ezért azt kell a kérdés kapcsán vizsgálni, 
hogy a konkrét adójog előírásai szervesen 
illeszkednek-e az azt körülvevő adórendszerbe.4   
 
Álláspontom szerint azt megállapíthatjuk, hogy a 

without offending the European Union’s 
regulations. In early 1990, Hungary was at the 
forefront at tax benefits, which were given to the 
foreign investors, investments. By now we have to 
find other incentives instead of giving tax benefits, 
because of the European tax law’s limitations and 
regulations. So nowadays the EU considers the tax 
benefits as the instruments of the harmful tax 
policy, thus these are not allowed because of the 
prohibition of discrimination and the principle of 
national treatment.   
 
 
 
2. About tax competition and harmful tax 
competition 
 
In the literature we can find differing opinions 
about the distinction between tax competition and 
its harmful type, so these views are not unified.   
 
 
 
 
The literature is neither unified about the issue of 
how far a state can expand without producing 
harmful outcomes i.e. realizing a harmful tax 
policy. Deák Dániel1 believes that we can not draw 
a line between the tax competition and the 
harmful tax competition, i.e. there is no reason to 
make a distinction between tax competition and 
harmful tax competition, because it is needed to 
be stated, that harmful tax competition limits and 
distorts free competition. In Galántainé Szabó 
Zsuzsanna’s opinion,2 “if we looking extremely the fact 
of the taxation, it results ‘abnormal conditions’ between the 
conditions of the market economy. In her opinion the EU’s 
jurisprudence (EC and EU judicial decisions) considers 
harmful those legal requirements for direct taxes, which 
offending permanently and systematically the fiscal 
neutrality, if it does not correspond to the tax regime’s 
nature or internal structure.”3 According to Deák 
Dániel, the question to be examined is whether, 
the concrete regulations of tax law are an integral 
part of its surrounding tax system.4  
 
 
 
In my view it has to be stated that we can find the 
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káros adóverseny problémája elsősorban a társasági 
adózásban csapódik le, és a társasági adózásban a 
kivételes preferenciák, befektetői, beruházási 
adókedvezmények, a külföldi tulajdonú, vagy 
vegyesvállalatoknak adott preferenciák, az adódisz-
krimináció, a szelektivitás nemcsak az adók, hanem 
az uniós versenyjog előírásai alapján is meg nem 
engedett eszköznek számítanak. Ebben vélemé-
nyem megegyezik az idézett szerzőkkel, azonban 
kiegészíteném még azzal, hogy abban az esetben, 
amikor torzul a közteherviselés elve, azaz az 
adófizető nem ott fizet adót, ahol a 
közszolgáltatásokat valójában igénybe veszi, vagyis 
más, külföldi államban fizet csekély mértékű adót 
vagy illetéket a cége bejegyeztetésért, és közben a 
saját, hazai államban veszi igénybe a közszolgálta-
tásokat, de ott ahhoz nem járul hozzá, káros 
adóversenyről beszélhetünk.  Ennek tipikus esete 
az adóparadicsomi szabály alkalmazása.5 
 
Miért és mikor tekinthető károsnak az adóverseny? Az 
adóverseny, adókedvezmények károsnak tekinthe-
tők a gazdasági verseny szempontjából, mert 
eltérítik és torzítják a piaci versenyt az 
adódiszkriminációval, azaz elsősorban a külföldi 
befektetőknek adott pozitív adókedvezményekkel.  
Az adóverseny akkor tekinthető károsnak, ha: (a) 
eltéríti a nemzetközi befektetéseket, (b) elkedvetle-
níti az adózókat az önkéntes jogkövetéstől, (c) 
átalakítja a közkiadások és az adók közötti 
kívánatos egyensúlyt, (d) más országok növelni 
kényszerülnek a kieső bevétel miatt más adóalap 
után fizetendő adók terheit és (e) az intézkedések 
növelik más országok adóigazgatási költségeit. 
 
 
Amennyiben mindehhez zártkörű ösztönző 
rendszerek párosulnak, melyek nem engedik a 
speciális kedvezmények igénybevételét a belföldi 
adózóknak, valamint az ország nem vesz részt az 
információcserében, a közigazgatási- és jogrend-
szere nem nyílt és átlátható, és ahol az adózó 
megegyezhet az adóhatósággal az adó mértékéről 
akkor megállapítható, hogy káros következ-
ményeket előidéző adórendszerről van szó.6 
 
Az Európai Unió 1997-ben megalkotta, és 1998-
ban bevezette az Üzleti (Társasági) Adózásra 
Vonatkozó Magatartási Szabályok Gyűjteményét 

issue of the harmful tax competition in corporate 
taxation, because its instruments e.g. exceptional 
preferences, tax benefits for investors and 
investments, given preferences for foreign-owned 
companies or joint ventures, the tax discrimi-
nation and selectivity are not allowed instruments 
of the EU’s competition and tax law. My opinion 
is the same as the cited authors’, but I have to 
complement it with one thing: the principle of 
burden sharing is distorted when the tax payer 
does not pay taxes where he/she uses the public 
services, so he/she pays minor tax or levy for 
registering his/her company in other states, then 
in his/her country, while he/she uses the public 
services in his/her country, but there he/she does 
not contribute the burdens, so we also speak 
about harmful tax competition in these kinds of 
cases. Its typical case is the application of the tax 
haven regulation.5  
 
Why and when is the tax competition regarded as harmful? 
The tax competition and the tax benefits are 
harmful in terms of the economic competition, 
because they divert and distort the competition in 
the market with fiscal discrimination, i.e. mainly 
with giving tax benefits for the foreign investors. 
The tax competition is needed to be viewed 
harmful when: (a) diverts the international 
investments, (b) discourages the tax payers from 
the voluntary legal compliance, (c) changes the 
balance between the public expenditures and the 
taxes, (d) other countries have to raise other taxes’ 
bases, because of the loss of tax revenues and (e) 
the measures increase other countries’ costs of tax 
administration.  
 
If closed incentives systems are accompanied with 
this, which do not let the national tax payers use 
the special benefits and the country also does not 
participate in the exchange of information, its 
legal and administrative system are not 
transparent, and where the tax payers can agree 
with the tax authorities in tax rates it is needed to 
be stated that a tax regime with the above 
mentioned features causes harmful consequences.6  
 
In 1997, the European Union created the Code of 
Conduct for Business Taxation,7 which is not a 
statute, but rather the member countries’ unilateral 
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(továbbiakban Magatartási Kódex), mely dokumentum 
(Code of Conduct for Busines Taxation)7 nem 
jogszabály, hanem a tagállamok egyoldalú és 
önkéntes kötelezettségvállalása egy viselkedési 
norma követésére. A Magatartási Kódex olyan új 
szabályozási eszközt képvisel az egyenes adók 
jogharmonizációjában, amely az egyhangú döntésen 
alapuló és ezért nehézkes szabályalkotás helyett 
jelentkezik, de tulajdonképpen kötelező erővel nem 
rendelkezik. A tagállamok önkéntes jogkövetéssel 
tesznek eleget annak az elvárásnak, hogy 
tartózkodnak minden olyan jogszabályalkotástól, 
amellyel megvalósítják az olyan adóversenyt 
(standstill),8 mely versenytorzító hatású, azaz a káros 
adóversenyt. Amennyiben káros adóversenyt 
előidéző jogszabály van érvényben egy adott 
tagállamban, az vállalja az egységes gyakorlat 
érdekében, hogy mielőbb megszünteti azt 
(rollback).9 
 
A Magatartási Kódex aláírása egy szigorú, 
egyhangúságot megkövetelő közösségi eljárási 
szabály10 kikerülését jelentette. A Magatartási 
Kódex ugyan nem minősül európai uniós 
jogforrásnak, azonban Magyarországnak az Európai 
Unióhoz való csatlakozásakor – 2004-ben – teljes 
egészében számon kérték a káros adóverseny elleni 
harc terén tett intézkedéseinket, és a káros 
adóversenyt előidéző jogszabályi előírásaink 
megszüntetését. 2012-ben elmondható, hogy a 
társasági adómérték csökkentésével és az 
egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével 
Magyarország az adóverseny rögös útjára lépett, 
azonban a csatlakozáskor vállalt, káros adóverseny 
elleni jogharmonizációs előírásoknak eleget 
tettünk.11 

 
3. Az adóverseny megjelenési területei, 
pozitívumai és negatívumai 

 
Az adóverseny és a káros adóverseny, amint azt a 
fentiekben is láthattuk, sok esetben összemosódik, 
azonban megállapíthatjuk, hogy leggyakoribb 
megjelenési területei az alábbiak. 

 
3.1. Az adóverseny megjelenési területei 

 
 

Nézzük először az elkülönítésnél, és az adóverseny 

and voluntary commitment for keeping 
behavioural norms. The Code of Conduct is a new 
regulatory instrument in the field of the 
harmonization of direct taxes, which is occurred 
instead of the unanimity and cumbersome 
rulemaking, but actually it does not have a legal 
biding force. The members can fulfil voluntary 
requirements of the Code, if they stay away from a 
legislation, which can realize the harmful tax 
competition (standstill).8 If a statue is in force, 
which can realize the harmful tax competition, the 
members undertake to eliminate it as soon as it is 
possible (rollback).9   
 
 
 
 
 
 
 
Signing the Code of Conduct meant the avoidance 
a very strict rule10 of the EU’s decision-making’s 
system, which was the unanimity in the decision-
making. The Code of Conduct is not a source of 
the EU law, but when Hungary joined the EU in 
2004, the European Union requested from us to 
show them all of the instruments, which helped to 
eliminate the tax competition, and also requested 
to repeal all of the statues, which had realized the 
harmful tax competition. In 2012 Hungary has 
embarked on the bumpy road of the tax 
competition with decreasing the tax bases of 
corporate taxation and introducing a flat-rated 
personal income tax, but it is important to 
mention, that we have fulfilled the requirements 
of the EU.11   
 
3. The fields where the tax competition 
appears, its positive and negative features 
 
In most cases the tax competition and the harmful 
tax competition are merged, as we could see 
above, but the most important fields, where it 
appears are the following ones. 
 
3.1. The fields of appearing the tax 
competition 
 
Let’s see before the positive and negative features 
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mellett és ellen szóló érvek számbavétele előtt, 
hogy melyek a megjelenési területei az 
adóversenynek és a káros adóversenynek.  
 
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az adóver-
senynek és a káros adóversenynek különböző 
megjelenési formái lehetnek, de az alábbi területek 
feltétlenül ebbe a kategóriába tartoznak: (a) A 
külföldi befektetők, beruházók adókedvezmé-
nyezése, a pozitív adó megkülönböztetés a külföldi 
tőke javára – adódiszkrimináció esete.12 (b) Az 
adóelkerülés, adóminimalizálás káros esete – 
adóparadicsomok (off-shore cégek) létrehozásának 
engedélyezése.13 (c) Az Európai Unió által tiltott 
állami támogatások, melyek káros adóversenyt 
keletkeztetnek. (d) A tőke szabad mozgásával 
(nemzetközi tőkeáramlás) és a letelepedési 
szabadsággal kapcsolatos korlátozó esetek, a másik 
tagállamba történő székhelyáthelyezések problémái. 
(e) Az átlagostól és a környező országoktól eltérő 
alacsony adókulcsok, adószint alkalmazása, 
melynek tőkeelszívó és a nemzetközi tőkeáramlást 
befolyásoló hatása lehet. 
 
A vizsgálódást tehát elsősorban ezeken a 
területeken kell folytatni, amikor az adóverseny 
mellett és ellene szóló érveket kívánjuk 
felsorakoztatni. Az Európai Unió az egységes belső 
európai piac megteremtésével és működésével 
mindenképpen kiterjeszti az adóverseny fogalmát, 
és ezzel egyre nehezebb feladat elé állítja a 
tagállamokat a nemzetközi tőkéért folytatott és a 
káros adóverseny elleni harcban.  
 
Az adóverseny jelentkezhet egy adott államon belül 
is, azonban az európai uniós szabályokhoz való 
megfelelés szempontjából az adóversenynek az 
egyes államok között van jelentősége. 
Leszögezhetjük azt is, hogy az adóverseny előbb 
jelentkezett, mint a káros adóverseny, és amint az 
adóverseny egyre inkább gazdasági torzulást 
okozott, figyeltek fel a nemzetközi szervezetek a 
káros tényezők hatására, és léptek fel ellene. 
 
Az elsőként jelentkező, ilyen károkat okozó, 
gazdasági versenyt torzító helyzet: az egyes 
államokon belül megvalósított adóverseny a 
külföldi és belföldi befektetők megkülönböztetése 
az adókedvezmények terén, a közvetlen külföldi 

of tax competition, where we can meet with the 
tax competition, which are the fields, where it 
appears.  
 
As a summary we have to state that the tax 
competition and the harmful tax competition can 
appear in different fields, but the following fields 
necessarily are included here: (a) tax benefits for 
the foreign investors and investments, the case of 
positive tax discrimination favouring the foreign 
capital.12 (b) Tax avoidance, the harmful case of 
tax minimization, licensing the creation of tax 
heavens (off-shore companies).13 (c) State aids, 
which are prohibited by the EU, because they 
cause harmful tax competition. (d) The limitation 
of the free movement of capital (international 
capital flows) and the freedom of establishment, 
the issue of relocating headquarters into other 
Member States. (e) Applying tax rates, which are 
different from the average’s and from the 
neighbouring countries’ tax rates and they could 
have a capital suction effect and they can affect 
the international capital flows. 
 
When we want to describe the positive and the 
negative aspects of the tax competition, we have 
to examine the above mentioned fields, where the 
competition appears. When the European Union 
created the internal single market it expanded the 
term of the tax competition and with this the 
battle against the tax competition has become an 
increasingly difficult task for the Member States.   
 
 
The tax competition can occur in a Member State, 
but under the EU’s regulation the competition 
occurs between two Member States. It also can be 
stated that the tax competition had existed before 
the harmful tax competition appeared, and when 
it started to cause distortions in economy that is 
when the international organizations started to 
fight against it.  
 
 
The first distortion situation was: when the 
Member States made a distinction between the 
foreign and national investors in the field of tax 
benefits with favouring the foreign direct 
investors.  
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tőkebefektetők javára.  
 
Az adó szabályok kialakítása és ezen belül annak 
megállapítása, hogy egy adott állam milyen adókat 
vet ki, kiket és mit adóztat meg, milyen adóalapot, 
adó mértéket állapít meg, valamint, hogy milyen és 
mennyi kedvezményt ad, vagy milyen mentességi 
szabályokat alkalmaz, minden állam belügye és 
szuverenitásából adódó jogosultsága. Ebbe a 
nemzetközi szervezetek, így az Európai Unió sem 
szólhat bele. Az adózás kérdése az európai 
normákban szubszidiaritást élvez, ami azt kijelenti, 
hogy tagállami hatáskör. Azonban vannak területei, 
amelyeken belül az európai uniós jogforrások 
elsőbbséget élveznek, és feltétlen betartást 
követelnek meg. Ilyen terület az adódiszkrimináció 
és legelsősorban a külföldi befektetőknek adott 
adókedvezmények területe, amely tiltott tevékeny-
ségnek számít az európai szabályozás szerint. A 
külföldi és belföldi adóalanyok diszkriminációja egy 
országon belül feszültséghez vezet, de nemzetközi 
negatív hatása is van. Megállapíthatjuk, hogy a 
külföldi adóalanyok pozitív diszkriminációja 
nemcsak azért káros, mert különbséget tesz egy 
adott államban az adóalanyok között, hanem azért 
is, mert nemzetközi adójogi konfliktushoz vezet, 
sérti az egyenlő elbánás nemzetközi adójogi 
alapelvét, a diszkrimináció tilalmának nemzetközi 
adójogi alapelvét. Ezen kívül azért is káros, mert 
torzítja a gazdasági versenyt, azzal, hogy eltéríti a 
nemzetközi tőke áramlását egy olyan irányba, ahol a 
legkevesebb adót kell fizetnie a külföldi 
adóalanynak. Az adóverseny ezen területével 
kapcsolatosan leszögezhetjük, hogy az adóverseny 
ebben az esetben az államok között jelentkezik, és a 
külföldi tőkéért folytatott versengés formájában ölt 
testet, míg a káros adóversenyt okozó rendelkezés 
az adott államon belül is feszültséget okoz. 
 
Ugyanígy beszélhetünk az adóverseny káros 
adóversenyt előidéző másik területéről, az egyes 
államok adórendszerén belül a megkülönböztető 
állami támogatások nyújtásáról. Az állami 
támogatások ugyanis ugyanazt a káros adóversenyt 
valósítják meg, mint a külföldieknek adott 
adókedvezmények. Az Európai Unió Bizottsága 
Közleményt14 adott ki, hogy az állami támogatások 
és az adókedvezmények azonos megítélés alá esnek. 
A közlemény szerint négy feltételnek kell ehhez az 

 
 
It is a given Member States’ home affair to 
regulate the taxation regime, particularly to 
determine the types of taxes, who are the tax 
payers, the basis of the taxes, the tax benefits and 
the tax exemptions. The international 
organizations and also the EU can not do 
anything about it. The issue of the taxation enjoys 
subsidiarity in the EU’s regulation, which means 
this question is under the authority of the Member 
States. But also there are exemptions, where the 
EU’s regulation enjoys priority, so they require 
unconditional compliance. These fields are e.g. the 
tax discrimination and the given tax benefits for 
the foreign investors and this last one is also 
prohibited by the EU. The distinction between the 
national and foreign tax payers can lead to internal 
tensions, but is also has its international impact. 
We have to state that the positive discrimination 
of the foreign tax payers is harmful on the one 
hand because of the discrimination between the 
tax payers and in the other hand because it can 
lead to a conflict in international tax law: it hurts 
the principles of equal treatment and the 
prohibition of discrimination. In addition it is also 
harmful because it distorts the economic 
competition with diverting the international 
capital flows to a direction, where the foreign tax 
payer has to pay the lowest tax. In this case the tax 
competition is between Member States and it is 
manifested in the battle for the foreign capital, 
while the harmful tax competition causes tension 
within the state.   
 
 
 
 
 
The other field of the harmful tax competition is 
the state aids. The state aids realize the same 
harmful tax competition as the given tax benefits 
for the foreigners. The EU’s Commission14 gave 
out an announcement on the state aids and the tax 
benefits, because the Commission considers them 
as the category of harmful tax competition. The 
states aids have to meet with four requirements: 
(a) a preferential treatment is given to the entitled. 
(b) The states provided this preferential treatment. 
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állami támogatásoknak megfelelniük: (a) A 
rendelkezés kedvezményes elbánást biztosít a 
jogosultnak. (b) Ezt a kedvezményes elbánást az 
állam biztosítja. (c) A rendelkezés torzítja a közös 
piacon belüli piaci versenyt. (d) Az állami támogatás 
konkrét, vagy szelektív. A szelektivitás megjelenhet 
iparági (azaz a kedvezményezettek körének 
meghatározása), horizontális (azaz a támogatott 
tevékenységi kör meghatározása), és térségi (azaz a 
támogatás területi hatályának korlátozásában). 
 
A Bizottsági Közlemény és a Római Szerződés 
ugyanakkor tartalmazza a megengedett állami 
támogatások körét is, azaz minden olyan 
támogatást, amely összeegyeztethető a közös 
piaccal.15 Egyébiránt minden más támogatás 
formájától függetlenül versenytorzító hatású, amely 
előnyben részesíti az egyes vállalatokat, külföldi 
befektetőket, vagy az egyes áruk termelését.  
 
Újabb területe az adóversenynek, amit már 
károsnak minősíthetünk az off-shore tevékenység, 
amely az adóelkerülés egyik eszköze is. Off-shore 
tevékenységről akkor beszélünk, amikor egy 
országban nem vagy csak nagyon csekély mértékű 
adót kell fizetnie a külföldi tulajdonú vállalatnak, 
ugyanakkor a tevékenységét ez a vállalat nem ott 
végzi, ahol adóalanyként regisztráltatta magát, 
hanem a saját nemzeti országában, ahol azonban 
adót nem fizet a nyeresége után. A káros hatást itt 
az okozza, hogy a külföldi adóalany nem ott járul 
hozzá a közterhekhez, ahol a közszolgáltatásokat 
valójában igénybe veszi, így eltéríti az adóztatás 
igazságosságát és megszegi a közteherviselés 
adójogi alapelvét. A közterhekhez mindenkinek 
vagyonával és jövedelmével arányosan kell 
hozzájárulni, és ezzel a hozzájárulással egyben a 
közszolgáltatásokhoz is megtörténik a hozzájárulás. 
Az adóparadicsomban regisztrált vállalkozás 
azonban ott fizet csekély mértékű adót, azonban 
tevékenységét otthon, a hazájában végzi, ott 
azonban egyáltalán nem járul hozzá a 
közszolgáltatásokhoz, viszont ott veszi igénybe 
azokat. Ez a tendencia károsan befolyásolja a 
nemzetközi tőkeáramlást is, mivel a vállalkozások 
szívesen viszik olyan országba a nyereségüket, 
vagyis vállalkozásuk székhelyét, ahol nem vagy csak 
csekély mértékű adót kell fizetni. A tőkekivitel off-
shore cégekbe még nem tilos az európai adójogi 

(c) This distorts the competition in the Common 
Market. (d) The aids are concrete or selective. The 
selectivity can be appeared as industrial (i.e. the 
determination of the range of the entitled), 
horizontal (i.e. the determination of the range of 
activities) and regional (i.e. the limitation of the 
supported areas).  
 
 
 
  
However the Communication from the 
Commission and the Treaty of Rome contains the 
aids allowed by the EU, and these are compatible 
with the Common Market.15 All together the aids 
have a distorting effect in the market if they 
privilege the companies, the foreign investors, or 
the production of goods, apart from its forms.   
 
 
The next field of tax competition is the off-shore 
activity, which can be viewed as harmful. The off-
shore activity is when the foreign company does 
not pay or it pays only a minimal tax in a country, 
but the company does not exercise its activities in 
this country, where it is registered itself as a tax 
payer. The harmful effect is caused by the foreign 
investors, because these tax payers do not 
contribute to the tax burdens, where they use the 
public services, so they divert the fairness of 
taxation and offense the principle of burden 
sharing. The principle of burden sharing applies 
for everyone, because everyone has to contribute 
proportionally to the public burden with their 
property and income and finally they contribute to 
the public services. The company, which is 
registered in the tax heaven pays the minimal tax 
here, but it does not use the public services here, 
but in its home country, where it does not pay tax 
for using these services. This tendency affects 
harmfully the international capital flows, because 
the companies relocate their headquarters with 
pleasure into those countries, where the tax base is 
very low. The capital export into foreign 
companies is not prohibited by the EU’s 
regulation, if a Member State’s taxation regime has 
a provision about the off-shore activity this is 
conflicted with the EU law, particularly with the 
Code of Conduct. The tax harmonization’s 
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szabályok szerint, csak egy adott állam 
adórendszerében az off-shore rendelkezések 
alkalmazása ütközik európai adójogi előírásokba, 
így a káros adóverseny elleni Magatartási Kódexbe. 
Az off-shore vállalkozás alapítása az adótervezés, 
adóminimalizálás eszköze lehet, mert az Európai 
Unió tagállamaiban már nem lehet ilyen szabályokat 
alkotni, azonban Európán kívül még bőven találunk 
adóparadicsomokat. A nemzetközi tőkeáramlás 
ekkor is negatív irányba eltérül, de Európán kívül a 
nemzetközi szervezeteknek nincs hatásköre 
beleavatkozni ebbe a káros folyamatba. 
Ugyanakkor a tőkekivitel adóparadicsomokba 
ugyanúgy negatív hatással jár, mint amikor Európán 
belül alkalmazták az off-shore alapítás szabályait. 
Így tett Ciprus, Málta és Magyarország is. 
Hazánkban a külföldön tevékenységet végző 
szervezetnek kellett mindössze 3%-os társasági 
adót fizetni.16 Az európai jogharmonizációs 
kötelezettség miatt azonban hatályon kívül kellett 
helyezni ezt a szabályt a társasági adóból, és 
ugyancsak meg kellett szüntetnie Ciprusnak és 
Máltának is az adóparadicsomok engedélyezésére 
vonatkozó szabályát. A konfliktus azonban így is 
megmaradt, és a megoldást az jelenthetné, ha 
európai uniós jogforrás tiltaná az adóparadicsomi 
országokba történő nyereségkivitelt, vagy a 
tagállamok alkotmányos alapelvi szintre emelnék 
azt az elvet, miszerint aki igénybe veszi a 
közszolgáltatását egy adott államnak, akkor ahhoz 
abban az országban, ahol azt igénybe veszi, hozzá is 
kell járulnia. Vagyis mindenki ott járuljon hozzá a 
közszolgáltatásokhoz, ahol azt valóban igénybe 
veszi.17 Tulajdonképpen ez a tevékenység is 
adóversenyt keletkeztet, csak nem Európán belüli 
országok között, hanem Európán kívül, és ennek az 
adóversenynek a hatására az adószerkezet károsan 
átalakul, ugyanis a kieső adóbevételt pótolnia kell az 
országnak, ugyanis másképp nem lesz meg az 
egyensúly az adóbevételek, közterhek és a kiadások, 
közszolgáltatások között. Ez pedig az adószerkezet 
átalakításához vezet, mivel a kieső társasági 
adóbevételt esetleg fogyasztásra háruló adókkal, 
vagy a munka közterheire vonatkozó adóval kell 
pótolni.18  
 
Ha megvizsgáljuk az off-shore tevékenység 
területére eső, káros adóversenyt előidéző 
magatartást, megállapíthatjuk, hogy az első esetben 

instrument can be the foundation of an off-shore 
company, because creating these kinds of statutes 
are prohibited in the EU, however we can find tax 
heavens outside the EU. The international capital 
flows deflected negatively too, but the 
international organizations do not have the power 
to intervene into this harmful process. Founding 
off-shore companies outside the EU is as harmful 
as we do it in the EU. Cyprus, Malta and Hungary 
did so. In Hungary there was a regulation in force, 
which privileged the foreign companies, which 
carried out their activities outside of Hungary. 
Hungary provided a tax benefit of corporate 
taxation at a tax level of 3%.16 With joining to the 
EU we had to repeal this regulation, and Malta 
and Cyprus did the same thing. But the conflict 
still exists and the only solution could be if the EU 
prohibited the export of the companies’ profits 
into tax heavens or the Member States raised the 
principle as follows into a constitutional principle: 
whom uses a public service must to contribute to 
public burdens with especially tax payments. In 
other words everyone has to contribute to public 
burdens, where they really use them.17 Basically 
this activity creates tax competition too, but not 
between the European states, but rather outside of 
Europe; and as a result of this the tax structure 
develops harmfully, because the states must 
replace the loss of the revenue, because without 
this, the balance between tax revenues, public 
burdens, public expenditures and public services 
will not be. And this could lead to the 
transformation of tax structure, because the loss 
of the corporate tax revenues must be replaced 
with other consumption duties or taxes on 
labour.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If we examine the off-shore activity, which causes 
harmful tax competition we have to state that in 
the first case (licensing the off-shore regulation, 
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(off-shore szabályozás engedélyezése, adópara-
dicsomi szabály alkalmazása) az európai állam 
adószabálya miatt térül el a nemzetközi 
tőkeáramlás, míg a második esetben (külföldi, 
Európán kívüli adóparadicsomba történő cég 
alapítás és nyereségkivitel) az adott társaság 
magatartása valósítja meg a káros adóversenyt és 
nem az adott európai ország.19  
 
Az adóverseny fentiekben említett három eseténél 
tehát megállapíthatjuk, hogy az adóverseny az 
államok közötti verseny színtereként értelmezhető 
kategória, míg káros adóverseny egy adott államon 
belül is kialakulhat a belföldi és a külföldi 
adóalanyok között, a nemzeti elbánás elvének 
megsértésével és az adódiszkriminációval. Állás-
pontom szerint az adóverseny jelenleg még tágabb 
kategóriát és fogalmat jelent, mint a káros 
adóverseny, ugyanis az adóversenyt nem minősíti 
károsnak az Európai Unió, amennyiben az nem 
európai országok között valósul meg.  
 
Az adóverseny legegyszerűbb megjelenési formája, 
amikor egy adott állam adószintje alacsonyabb, 
mint az őt körülvevő államoké. Azonban ha ez nem 
az Európai unión belül történik meg, akkor az 
európai uniós szabályozás nem is foglalkozhat vele. 
Ez alól kivételt jelenthet az adókikerülés esete és 
más kriminalizációs adóesetek, amelyek kiirtandók 
az adott tagállam belső nemzeti adószabályaiból. 
Megállapíthatjuk azt is tézisként, hogy az 
adóversennyel az Európai Unió nem minden 
esetben tud (és akar) mit kezdeni, azonban 
amennyiben az adóversenynek nemzetközi 
tőkeáramlást eltérítő és versenytorzító hatása van az 
európai tagállamokra nézve, akkor már káros 
adóversenyről beszélünk, és az Európai unió 
beavatkozhat az európai uniós előírás érvényesülése 
érdekében. Az adóverseny egy bizonyos szintig 
minden tagállam belügye, a nemzeti adószuve-
renitás eredménye, csak arra kell figyelni, hogy 
káros adóversenyt tiltó szabályozásba ne ütközzön.  

 
Megállapítható az is tézisként, hogy egy tagállam 
belső nemzeti szabálya sérthet európai uniós 
előírást, azonban a teljes adórendszerre nem 
állapítható meg ugyanez. Vagyis amennyiben egy 
adott állam alacsony adószintet alkalmaz, annak 
érdekében, hogy a működő külföldi tőkét 

application of the off-shore rule) the flow of 
capital is deflected by the European tax rules, and 
in the second case (foundation of companies 
abroad and outside of the EU and the export of 
profits) the given company’s activity realizes the 
harmful tax competition and not the given 
European country.19  
 
 
As a conclusion in these three fields of harmful 
tax competition it has to be stated that the tax 
competition is between the states, while the 
harmful tax competition can be formed between 
national and foreign tax payers with offending the 
principle of national treatment and the tax 
discrimination. In my opinion the tax competition 
means a much wider category than harmful tax 
competition, because the EU does not classify the 
tax competition harmful if it is not realized 
between European countries.  
 
 
The simplest form of the tax competition is when 
one state’s tax level is lower than the neighbouring 
countries. If it is not happened in the EU, then 
the EU does not deal with it. The case of tax 
avoidance and other criminalised tax cases can be 
exceptions and these must be eliminated from the 
national legal systems. The EU can not (does not 
want to) deal in every cases with the tax 
competition, however if the tax competition has 
got a deflecting effect in the field of international 
capital flows or it has got a distortion affect in the 
competition then the tax competition must be 
considered as harmful for the Member States and 
the EU can intervene in favour of the 
enforcement of the EU’s regulations. The tax 
competition is every Member States’ home affair 
to a certain level and the result of the national tax 
sovereignty, but the only thing which we have to 
take care that does not conflict with a prohibition 
rule of the harmful tax competition.   
 
It has to be stated too, that a Member State’s 
national tax regulation can offend EU rules, but 
the whole tax regime can not do so. I.e. when a 
state applies a low tax rate in order to attract 
foreign capital, it can feel free to do so, because 
this is the state’s eligibility, which comes from its 
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becsalogassa az országba, ezzel nem követhet el 
káros adóversenyt előidéző magatartást, mivel ez az 
adott állam szuverenitásából fakadó jogosultsága. 
Az alacsony adószint elérése érdekében alkalmazott 
alacsony adókulcs kérdésébe az Európai Unió az 
adószuverenitás tiszteletben tartása miatt nem szól 
bele, igaz, hogy ezzel teret enged az egyes államok 
által megvalósított káros adóversenyt előidéző 
magatartásnak. Ez jelenleg ellentmondás, ami 
feloldásra vár, ugyanis az adó szuverenitás 
tiszteletben tartása nemzeti érdek ugyan, de kérdés, 
hogy ezt meddig fogja jó szemmel nézni az Európai 
Unió? 

 
3.2. Az adóverseny pozitívumai és negatívumai 
 
 
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az 
adóverseny előnye és hátránya, vagyis a mellette és 
ellene szóló érvek a következők: 
1. Mellette: Az adóverseny lehet pozitív, mert 
gazdaságélénkítő hatása van. A külföldi tőke 
vonzásával megnő a termelés, megindulhat és 
emelkedhet a gazdasági növekedés, és ezzel 
megnőhet az adóbevétel/ közbevételek is. 
2. Ellene: Az adószint csökkentésével azonban 
együtt járhat az a káros folyamat, hogy a kieső 
adóbevételt valahonnan pótolni kell. A pótlás 
eredményezheti a közszolgáltatások visszaesését 
(ekkor ugyanis kevesebb közbevételre van szükség), 
az állami szerepek visszavonulását, ami nem mindig 
szerencsés. A pótlás ugyanakkor eredményezheti 
más közterhek szintjének emelését is, ami 
ugyancsak nem jelent megoldást (jó megoldást) az 
adóalanyok oldaláról és a gazdaság fejlődése 
szempontjából sem. 
3. Mellette: Az adóverseny az országokat az 
adószint csökkentésére készteti, ugyanis ha a 
környező országokban alacsonyabb adószint van, 
akkor a tőke oda áramlik, és a hazai vállalkozások is 
áttehetik központjukat és tevékenységüket a másik 
államba. Ez pedig az államokat adócsökkentésre 
készteti, hogy megőrizzék vállalkozásaikat. Ez 
viszont előnyös lehet a vállalkozások számára. 
4. Ellene: Az előzőekben említett magatartás ellen a 
2. pontban leírtak szólnak. 
5. Mellette: A kedvező adópolitikával való 
tőkevonzás a kevésbé fejlett országok számára a 
felzárkózás eszköze lehet.20 

sovereignty and this situation altogether can not 
be viewed as a harmful tax competition. The EU 
does not have a say into this situation, because the 
states have the sovereignty to do it, but it is true 
that the EU leaves room for those activities too, 
which can realize harmful tax competition. Now 
this is a contradiction, which has to be 
reconstituted, namely the respect of the tax 
sovereignty is a national interest, but the question 
is how long the EU can see it without making any 
steps against it? 
 
 
 
3.2. The positive and negative aspects of tax 
competition 
  
As a summary we have to give a list of the 
arguments in favour of tax competitions and also 
the arguments against it:  
1. In favour: The tax competition could be 
positive, because it has got an economic stimulus 
effect. The attraction of foreign capital, the 
production increases, the economic growth may 
begin and may increase and with this the tax 
revenues can increase.   
2. Against: The loss of tax revenue must be 
replaced when we decrease the tax levels.  The 
replacement could result a throw-back in public 
services (because then less public revenue is 
needed), a retreat in public roles, which is not 
always fortunate. The replacement could also 
result a rising effect in other public burdens’, 
which is still not mean a (good) solution from the 
side of tax payers and the aspect of the 
development of the economy.   
3. In favour: The tax competition forces the 
countries to reduce tax levels, because if tax levels 
are lower in the neighbouring states than in the 
homeland the capital flows to the neighbouring 
states, and the national companies can relocate 
their headquarters and their activities into these 
countries. And this forces the countries to tax 
reduction in order to protect their companies, so 
this can be beneficial for the companies.  
4. Against: We have to find the arguments against 
the above mentioned behaviour at point 2.  
5. In favour: The attraction of capital with a 
favourable tax policy could be the instrument of 
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6. Mellette: A külföldi működő tőke vonzásával egy 
adott állam a kedvező adópolitikával elősegítheti 
versenyképességét, világgazdasági szerepének növe-
lését.21 
7. Mellette: A hatékonyabb adózás lehetősége 
kedvezően hat a versenysemlegesség elvének 
érvényesülésére, ugyanis az adórendszerek versenye 
az erőforrások jobb allokációját és jólétet 
eredményezhet.22 
8. Mellette: Az általános adóteher csökkenés, a 
tagállamok egymáshoz közelítő adószintje 
hozzájárulhat az EU, mint globális üzleti partner 
versenyképességének a növeléséhez.23 
 
 
 
Az adóverseny hátrányai, az ellene szóló érvek:  
1. Eltéríti – károsan – 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. 
2. Sérül a közteherviselés elve, amennyiben a 
székhelyét más országba áttelepítő vállalkozás nem 
ott fog hozzájárulni a közszolgáltatásokhoz, ahol 
azt valójában igénybe veszi. 
3. Sérül az adóalanyok egyenlő elbánásának elve, az 
adóalanyok közötti egyenlőség, a külföldi 
adóalanyoknak adott kedvezmények pozitív 
adódiszkriminációt idéznek elő. 
4. A külföldi tőkebefektetések kedvezményével 
sérül a diszkrimináció tilalmának adójogi alapelve. 
5. Hátrányosak az off-shore szabályok mind az 
alapítás engedélyezése, mind a tőkekivitel 
adóparadicsomba való engedélyezése esetében. 
Eltéríti a közszolgáltatásokhoz való hozzájárulás 
alapelvét, kedvezőtlenül alakítja az adószintet, 
meggyengíti a gazdaságot. 
6. Eltéríti az adórendszer igazságosságát. Hiszen 
igazságos az adórendszer – többek között – ha a 
közszolgáltatásokhoz mindenki hozzájárul a 
közterhek 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 szervezet), nem járul hozzá a 
közszolgáltatáshoz ott, ahol azt valójában igénybe 
veszi. Ezzel sérül és felborul az adórendszer. 

the catch up of the less developed countries.20  
6. In favour: A given state could promote the 
increase of its competitiveness and its role of the 
world economy with the attraction of the 
functioning foreign capital and with a favourable 
tax policy.21 7. In favour: The opportunity of 
a more effective taxation favourably affects the 
enforcement of the competitive neutrality’s 
principle, because the competition of the tax 
regimes can result a better allocation of resources 
and welfare.22  
8. In favour: The reduction of general tax burden 
and the Member States’ converge tax levels could 
contribute to the increase of the EU’s 
competitiveness as a global business partner.23 
 
The disadvantages of tax competition, the arguments 
against it:  
1. It – harmfully – diverts the international capital 
flows and negatively influences the economic 
competition. There could be ‘cleared’ countries, 
from where the capital flows into other countries 
and brings results elsewhere and with this 
reducing other country’s competitiveness and 
economic growth.2. The principle of burden 
sharing is offended, in case the company relocates 
its headquarters into an other country and because 
of this it will not contribute to the public services, 
where it uses them.  
3. The principle of equal treatment of tax payers is 
offended too, because the given tax benefits to the 
foreign investors realize a positive discrimination.  
4. The principle of the prohibition of 
discrimination in tax law is offended by the 
privileges of the foreign capital investments.  
5. The off-shore regulations are harmful in cases 
of licensing the foundation and licensing the 
capital export to tax heavens. It diverts the 
principle of contribution to the public services 
and with this, it transforms negatively the tax 
levels and impairs the economy.  
6. It diverts the fairness of the tax regime. A tax 
regime is fair if – inter alia – everyone, who uses 
the public services, contributes to the public 
services with paying the tax burdens. That 
company, which relocates its headquarter to a 
country, where it does not have to pay taxes, but 
while it does its activities at home (an organization 
engaged activities abroad) it does not contribute 
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Csökken az adóbevétel, amit pótolni kell. 
7. Az adóelkerülés egyéb esete, amikor egy 
vállalkozás áthelyezi a székhelyét egy alacsonyabb 
adószintet alkalmazó országba, ugyancsak káros 
hatást vált ki a kieső adóbevétellel. 
8. Eltéríti az adózás semlegességét azzal, hogy 
torzítja a beruházások területenkénti (egy adott 
országban) megoszlását, és ezzel felboríthatja a 
foglalkoztatás megfelelő eloszlását. munkahelyek 
szűnhetnek meg, régiók elszegényesedéséhez is 
vezethet ez a jelenség. 
9. Rontja a jogszabályok átláthatóságát és 
stabilitását, a jogbiztonságot, ugyanis az adóverseny 
gyorsan és gyakran változó jogszabályokat követel, 
és eredményezheti egymásnak ellentmondó jogsza-
bályok létrejöttét is. Ezzel még nagyobb lehetőséget 
kínál az adókikerülésre, az adóminimalizálásra.24 
10. Az államok adórendszerére is negatív hatást 
gyakorol, mivel az adóteher a mobil termelési 
tényezőkről az immobil adóalapokra helyeződik át, 
és ezzel torzul az adószerkezet. Megnő a helyi 
polgárok adóterhelése, a munkaerőre és a 
fogyasztásra terhelődik az adóztatás a kieső 
adóbevételek pótlása érdekében.25 
 
 
 
 
 
Látható a fenti felsorolásból, hogy az adóverseny 
ugyan járhat előnnyel, azonban több a negatív 
hatása. Vitatkozhatunk, hogy melyik magatartás éri 
meg jobban, beállni a sorba és felvenni a harcot a 
káros adóverseny ellen, avagy adóversenyt hirdetni 
és ezzel felvenni a versenyt az államok 
tőkecsalogató stratégiájával. A fentiekből azonban 
látható, hogy nem ilyen egyszerű a kérdés 
megítélése. Nem ilyen egyszerű a kérdés 
Magyarország számára sem,26 már csak azért sem, 
mivel az Európai Uniónak tagja vagyunk, így 
szabályait, az európai uniós szabályok 
elsőbbségének elvét nekünk is be kell tartani, mint 
ahogyan a többi tagállamnak is, és a káros 
adóverseny elleni fellépés európai adójogi 
rendelkezéseibe ütköző gyakorlatot éppen ezért 
nem folytathatunk.  
 
 
 

to the public services there, where it really uses 
them. With this the tax regime is offended and 
fallen. The tax revenues decrease so it has to be 
replaced.  
7. Another case of tax avoidance, when a 
company relocates its headquarter into a country, 
which applies a lower tax rate than its home, also 
causes an adverse effect in the economy with the 
loss of tax revenue. 
8. The neutrality of taxation is diverted, because 
tax competition distorts the investments’ 
distribution by areas and with this upsets the 
occupations’ corresponding distribution. Jobs 
could be lost, regions could be poorer.   
9. It ruins the transparency and stability of laws, 
the legal certainty, because the tax competition 
needs laws, which is changing fast and often and 
this could cause the conflict of laws. So it gives 
more options for tax avoidance and tax 
harmonization.24  
10. The states’ tax regimes also have a negative 
impact, because the tax burden has moved from 
the mobile factors of production to the immobile 
tax bases and with this the taxation structure is 
distorting. The local citizens’ tax burdens are 
increasing, because to replace the loss of tax 
revenue the states have to increase other taxes e.g. 
consumption taxes, or tax burden on labour.25  
 
The list above has showed that the tax 
competition might have benefits, but it has got 
more negative impacts than positive. We can 
argue about which behaviour is better: fighting 
against harmful tax competition or using tax 
competition as a part of a capital attracting 
strategy to attract the foreign capital into the 
country. The question is not easy, as we could see 
above. It is also not easy for Hungary,26 because 
we are members of the EU, so we have to meet 
with the regulations of the EU law – applying the 
principle of the primacy of the EU law – and the 
other Member States have to do so and this is why 
we can not apply or make statues, which are in 
conflict with the EU law.  
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26 In 2012 the Hungarian Government encourages 
the tax competition. They reduced the corporate 
taxation, the personal income tax. We also 
support the European Commission’ proposal for 
the CCCTB directive. 
  
 
 
 
   
 

 

 

 


