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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az elmúlt években a társaságiadó-

kikerülés jelentette kihívás számottevő 

mértékben növekedett, és fontos 

problémává vált az Unióban csakúgy, 

mint világszinten. 2014. december 18-i 

következtetéseiben az Európai Tanács 

megállapította, hogy sürgős szükség van az 

adókikerülés elleni küzdelem fokozására 

globálisan és az Unióban egyaránt. „A 

Bizottság 2016. évi munkaprogramja – 

Lejárt a szokványos megoldások ideje”16 és 

„A Bizottság 2015. évi munkaprogramja – 

Új kezdet”17 című közleményében az 

Európai Bizottság prioritásként jelölte meg 

egy olyan rendszerre való átállást, ahol 

ugyanabban az országban kell befizetni a 

társasági adót, ahol a nyereséget 

megtermelik. A Bizottság emellett a 

méltányosság és az adózási átláthatóság 

iránti társadalmi igényekre való reagálást is 

prioritásként azonosította. 

(1) Az elmúlt években – különösen 

több adóügyi botrány napvilágra kerülését 

követően – a társaságiadó-kikerülés 

napirenden volt, és határozott és 

méltányos követelésekre adott okot, 

amelyek értelmében a kormányoknak 

nemzeti szinten és a nemzetközi 

együttműködés szintjén is konkrét és 

hatékony intézkedéseket kell hozniuk e 

jelenség megszüntetése érdekében. 2014. 

december 18-i következtetéseiben az 

Európai Tanács megállapította, hogy 

sürgős szükség van az adókikerülés elleni 

küzdelem fokozására globálisan és az 

Unióban egyaránt. „A Bizottság 2016. évi 

munkaprogramja – Lejárt a szokványos 

megoldások ideje”16 és „A Bizottság 2015. 

évi munkaprogramja – Új kezdet”17 című 

közleményében az Európai Bizottság 

prioritásként jelölte meg egy olyan 

rendszerre való átállást, ahol ugyanabban 

az országban kell befizetni a társasági adót, 

ahol a nyereséget megtermelik. A 

Bizottság emellett a méltányosság és az 

adózási átláthatóság iránti társadalmi 

igényekre való reagálást is prioritásként 

azonosította. Mindazonáltal és minden 
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kinyilvánított szándék ellenére sürgősen 

intézkedések meghozatalára van szükség. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610, 2015. október 27. 16 COM(2015) 610, 2015. október 27. 

17 COM(2014) 910, 2014. december 16. 17 COM(2014) 910, 2014. december 16. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nyilvánosság számára biztosítani 

kell az Unióban gazdasági egységeket 

működtető csoportok összes tevékenysége 

ellenőrzésének lehetőségét. Azon 

csoportok esetében, amelyek csupán 

leányvállalatok vagy fióktelepek útján 

végeznek tevékenységet az Unióban, a 

leányvállalatoknak és a fióktelepeknek 

közzé és hozzáférhetővé kell tenniük a 

legfelső szintű anyavállalat jelentését. Az 

arányosság és a hatékonyság érdekében 

azonban a közzé- és hozzáférhetővé tételi 

kötelezettséget az Unióban letelepedett 

közepes vagy nagy méretű 

leányvállalatokra, vagy a tagállamokban 

nyitott hasonló méretű fióktelepekre kell 

korlátozni. A 2013/34/EU irányelv hatályát 

ezért ennek megfelelően ki kell terjeszteni 

az Unión kívül letelepedett vállalkozások 

által a tagállamokban nyitott fióktelepekre. 

(6) A nyilvánosság számára biztosítani 

kell az Unió tagállamaiban gazdasági 

egységeket működtető csoportok összes 

tevékenysége ellenőrzésének lehetőségét. 

Azon csoportok esetében, amelyek csupán 

leányvállalatok vagy fióktelepek útján 

végeznek tevékenységet az Unió 

tagállamaiban, a leányvállalatoknak és a 

fióktelepeknek szintén jelentést kell közzé 

és hozzáférhetővé tenniük. A közzé- és 

hozzáférhetővé tételi kötelezettségnek a 

tagállamokban letelepedett valamennyi 

leányvállalatra, illetve a tagállamokban 

nyitott valamennyi fióktelepre ki kell 

terjednie. A 2013/34/EU irányelv hatályát 

ezért ennek megfelelően ki kell terjeszteni 

az Unión kívül letelepedett vállalkozások 

által a tagállamokban nyitott fióktelepekre, 

amelyek konszolidált nettó árbevétele 

meghaladja a 40 000 000 EUR-t. 

Or. en 
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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 – függetlenül attól 

hogy a tevékenység helye egy tagállamban 

van-e vagy sem – adójogrendszerek 

szerint, lebontva kell közzétenni annak 

érdekében, hogy a polgárok pontosabban 

tájékozódhassanak afelől, hogyan járulnak 

hozzá a multinacionális vállalkozások az 

egyes tagállamok jólétéhez. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Azon adójogrendszerek 

azonosítása céljából, amelyek tekintetében 

magas szinten részletezett adatokat kell 

közölni, fel kell hatalmazni a Bizottságot 

arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el 

ezen adójogrendszerek közös uniós 

listájának megállapításra vonatkozóan. 

Ezt a listát az eredményes adóztatás 

külügyi stratégiájáról szóló, az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak címzett 

bizottsági közlemény (COM(2016) 24 

final) 1. melléklete alapján azonosított 

egyes kritériumok alapján kell 

összeállítani. E tekintetben különösen 

fontos, hogy a Bizottság megfelelő, többek 

között szakértői szintű konzultációkat 

folytasson az előkészítés során, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság által jóváhagyott, 

hivatalos aláírásra váró intézményközi 

megállapodás elveinek megfelelően 

kerüljön sor. Ennek megfelelően a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

törölve 
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Parlamentnek és a Tanácsnak minden 

dokumentumot a tagállami szakértőkkel 

egy időben kell megkapnia, és 

szakértőiknek következetesen lehetőséget 

kell biztosítani a Bizottság szakértői 

csoportjainak a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok előkészítésével foglalkozó 

ülésein való részvételre. 

Or. en 
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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, a 3. cikk (7) 

fejezetében meghatározott legfelső szintű 

nagy vállalkozáscsoportok anyavállalatai, 

valamint a nemzeti joguk hatálya alá 

tartozó, a 3. cikk (4) fejezetében 

meghatározott nem kapcsolódó 

nagyvállalatok számára, hogy évente 

készítsenek és tegyenek közzé 

társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést. 

Or. en 

 

 


