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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/59 

Módosítás  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az adatokat tagállamok szerinti 

bontásban kell közzétenni annak 

érdekében, hogy a polgárok pontosabban 

tájékozódhassanak afelől, hogyan járulnak 

hozzá a multinacionális vállalkozások az 

egyes tagállamok jólétéhez. Emellett a 

különös kihívásokat jelentő 

adójogrendszerek vonatkozásában a 

multinacionális vállalkozások gazdasági 

egységeire vonatkozó információkat 

ugyancsak magas szintű részletességgel 

kell megjeleníteni. Az adatokat minden 

egyéb harmadik országbeli gazdasági 

egység vonatkozásában aggregált 

formában kell megadni. 

(9) Az adatokat tagállamok szerinti 

bontásban kell közzétenni annak 

érdekében, hogy a polgárok pontosabban 

tájékozódhassanak afelől, hogyan járulnak 

hozzá a multinacionális vállalkozások az 

egyes tagállamok jólétéhez. Emellett a 

különös kihívásokat jelentő 

adójogrendszerek vonatkozásában a 

multinacionális vállalkozások gazdasági 

egységeire vonatkozó információkat 

ugyancsak magas szintű részletességgel 

kell megjeleníteni. Az adatokat ezért 

minden harmadik országbeli gazdasági 

egység vonatkozásában lebontva kell 

megadni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/60 

Módosítás  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

10 a fejezet – 48 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, 750 000 000 EUR-t 

meghaladó konszolidált nettó árbevétellel 

rendelkező legfelső szintű anyavállalatok, 

valamint a nemzeti joguk hatálya alá 

tartozó, 750 000 000 EUR-t meghaladó 

nettó árbevétellel rendelkező nem 

kapcsolódó vállalkozások számára, hogy 

évente készítsenek és tegyenek közzé 

társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést. 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó nagy 

vállalkozáscsoportok azon legfelső szintű 

anyavállalatai számára, amelyek 

összevont alapon éves szinten túllépik a 

következő három kritérium közül legalább 

kettőnek a határértékét: a) 

mérlegfőösszeg: 20 000 000 EUR; b) nettó 

árbevétel: 40 000 000 EUR; c) az üzleti 

évben foglalkoztatottak átlagos létszáma: 

250, valamint a nemzeti joguk hatálya alá 

tartozó, nem kapcsolódó azon 

nagyvállalatok számára, amelyek 

mérlegfordulónapjukon túllépik a 

következő három kritérium közül legalább 

kettőnek a határértékét: a) 

mérlegfőösszeg: 20 000 000 EUR; b) nettó 

árbevétel: 40 000 000 EUR; c) az üzleti 

évben foglalkoztatottak átlagos létszáma: 

250, hogy évente készítsenek és tegyenek 

közzé társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentést. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/61 

Módosítás  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

10 a fejezet – 48 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, a 3. cikk (3) és (4) 

bekezdése szerinti középvállalkozások és 

nagyvállalkozások kategóriájába tartozó 

azon leányvállalatok számára, amelyek 

750 000 000 EUR-t meghaladó 

konszolidált nettó árbevétellel rendelkező 

és valamely tagállam nemzeti jogának 

hatálya alá nem tartozó legfelső szintű 

anyavállalat ellenőrzése alá tartoznak, hogy 

évente tegyék közzé a legfelső szintű 

anyavállalat társaságiadó-információit 

tartalmazó jelentését. 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, a 3. cikk (3) és (4) 

bekezdése szerinti legfelső szintű 

anyavállalatok számára, amelyek valamely 

tagállam nemzeti jogának hatálya alá nem 

tartozó legfelső szintű olyan anyavállalat 

ellenőrzése alá tartoznak, amely összevont 

alapon éves szinten túllépi a következő 

három kritérium közül legalább kettőnek 

a határértékét: 

 a) mérlegfőösszeg: 20 000 000 EUR; 

 b) nettó árbevétel: 40 000 000 EUR; 

 c) az üzleti évben foglalkoztatottak átlagos 

létszáma: 250 

 amely nem tartozik valamely tagállam 

nemzeti jogának hatálya alá, hogy évente 

tegyék közzé a legfelső szintű anyavállalat 

társaságiadó-információit tartalmazó 

jelentését. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/62 

Módosítás  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

10 a fejezet – 48 b cikk – 5 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a fióktelepet nyitó vállalkozás 750 

000 000 EUR-t meghaladó konszolidált 

nettó árbevétellel rendelkező és valamely 

tagállam nemzeti jogának hatálya alá nem 

tartozó legfelső szintű anyavállalat által 

ellenőrzött csoport kapcsolódó vállalkozása 

vagy 750 000 000 EUR-t meghaladó nettó 

árbevétellel rendelkező nem kapcsolódó 

vállalkozás; 

a) a fióktelepet nyitó vállalkozás 

valamely tagállam nemzeti jogának hatálya 

alá nem tartozó olyan legfelső szintű 

anyavállalat által ellenőrzött csoport 

kapcsolódó vállalkozása, amely összevont 

alapon éves szinten túllépi a következő 

három kritérium közül legalább kettőnek 

a határértékét; a) mérlegfőösszeg: 20 000 

000 EUR; b) nettó árbevétel: 40 000 000 

EUR; c) az üzleti évben foglalkoztatottak 

átlagos létszáma: 250 vagy olyan nem 

kapcsolódó vállalkozás, amely összevont 

alapon éves szinten túllépi a következő 

három kritérium közül legalább kettőnek 

a határértékét: mérlegfőösszeg: 20 000 

000 EUR; b) nettó árbevétel: 40 000 000 

EUR; c) az üzleti évben foglalkoztatottak 

átlagos létszáma: 250; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/63 

Módosítás  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

10 a fejezet – 48 c cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba)  az eszközállomány részét képező 

ingatlanok részletei; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/64 

Módosítás  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

10 a fejezet – 48 c cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) az adózás előtti eredmény; 

Or. en 



 

AM\1129711HU.docx  PE605.551v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/65 

Módosítás  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

10 a fejezet – 48 c cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) a kapott állami támogatások, 

továbbá a politikai pártok és a politikai 

célú alapítványok javára befizetett 

esetleges adományok részletei; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/66 

Módosítás  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

10 a fejezet – 48 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésben ugyancsak külön kell 

feltüntetni az e cikk (2) bekezdésében 

említett információkat minden egyes olyan 

adójogrendszer vonatkozásában, amely a 

megelőző pénzügyi év végén szerepelt az 

egyes adójogrendszerek 48g. cikknek 

megfelelően összeállított közös uniós 

listáján, kivéve, ha a jelentés a 48e. 

cikkben említett felelősségre is 

figyelemmel kifejezetten megerősíti, hogy 

a csoport ilyen adójogrendszer jogának 

hatálya alá tartozó kapcsolódó 

vállalkozásai nem bonyolítanak 

közvetlenül ügyleteket ugyanazon csoport 

valamely tagállam jogának hatálya alá 

tartozó vállalkozással. 

A jelentésben ugyancsak külön kell 

feltüntetni az e cikk (2) bekezdésében 

említett információkat minden egyes 

Unión kívüli adójogrendszer 

vonatkozásában a megelőző pénzügyi év 

végén. 

Or. en 



 

AM\1129711HU.docx  PE605.551v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2017 A8-0227/67 

Módosítás  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

10 a fejezet – 48 b cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésben minden egyéb 

adójogrendszer vonatkozásában aggregált 

formában kell bemutatni a (2) 

bekezdésben említett információkat. 

törölve 

Or. en 

 


