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28.6.2017 A8-0227/82 

Módosítás  82 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Ha a nyilvánosságra hozandó 

információ a vállalkozás számára 

kereskedelmi szempontból bizalmas üzleti 

adatnak tekinthető, akkor engedélyt 

kérhet a letelepedés helye szerinti illetékes 

hatóságtól arra, hogy ne tegye teljes 

terjedelmében hozzáférhetővé az 

információt. Amennyiben az illetékes 

nemzeti hatóság nem adóhatóság, az 

illetékes adóhatóságnak részt kell vennie a 

határozat meghozatalában. 

Or. en 



 

AM\1129719HU.docx  PE605.551v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.6.2017 A8-0227/83 

Módosítás  83 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

48 c cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A bizalmas üzleti adatok védelme és a 

tisztességes verseny biztosítása érdekében 

a tagállamok engedélyezhetik, hogy az e 

cikkben felsorolt egy vagy több konkrét 

információt átmenetileg kihagyják a 

jelentésből egy vagy több konkrét 

adójogrendszerben folytatott 

tevékenységét illetően, amennyiben 

nyilvánosságra hozataluk súlyosan 

veszélyeztetné a 48b. cikk (1) 

bekezdésében és a 48b. cikk (3) 

bekezdésében említett azon vállalkozások 

üzleti helyzetét, amelyre vonatkoznak. A 

kihagyás nem akadályozza meg a 

vállalkozás adóügyi helyzetének 

tisztességes és kiegyensúlyozott 

megértését. A kihagyást fel kell tüntetni a 

jelentésben – az egyes 

adójoghatóságokkal kapcsolatos, kellően 

indokolt magyarázattal együtt –, és meg 

kell nevezni az érintett adójoghatóságot 

vagy adójoghatóságokat. 

Or. en 



 

AM\1129719HU.docx  PE605.551v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.6.2017 A8-0227/84 

Módosítás  84 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

48 c cikk – 3 bekezdés – 3 b albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak ezt a kihagyást az 

illetékes nemzeti hatóság előzetes 

engedélyéhez kell kötniük. A vállalkozás 

minden évben új engedélyt kér az illetékes 

hatóságtól, beleértve az adóhatóságot is, 

amely a helyzet új felmérése alapján 

határoz. Az ilyen eltérések 

engedélyezésekor a tagállamok biztosítják, 

hogy az egyes adójoghatóságra 

alkalmazandó adókötelezettségi korlátot 

betartsák. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Módosítás  85 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

48 c cikk – 3 bekezdés – 3 c albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a kihagyott információ már 

nem felel meg a (3a) albekezdésben 

meghatározott követelménynek, azt 

haladéktalanul nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzétételi 

időszak végétől kezdődően a vállalkozás 

visszamenőleges hatállyal is közzéteszi az 

e cikkben előírt információk teljes 

terjedelmét és részleteit a közzétételi 

időszakot megelőző évekre vonatkozóan. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Módosítás  86 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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  

48 c cikk – 3 bekezdés – 3 d albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha a Bizottság a (3c) albekezdés alapján 

kapott információk értékelésének 

elvégzése után megállapítja, hogy a (3a) 

albekezdésben meghatározott követelmény 

nem teljesül, az érintett vállalkozás 

haladéktalanul nyilvánosan 

hozzáférhetővé teszi az információkat. A 

közzétételi időszak végétől kezdődően a 

vállalkozás visszamenőleges hatállyal is 

közzéteszi az e cikkben előírt információk 

teljes terjedelmét és részleteit a közzétételi 

időszakot megelőző évekre vonatkozóan. 

Or. en 

 

 


