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Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(11a) Azokat a személyeket, akik az
adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó,
határokon átnyúló konstrukciók terén az
adózással kapcsolatos
szabálytalanságokkal – többek között
adókijátszással és adókikerüléssel –
kapcsolatos információkhoz hozzáférnek,
arra kell ösztönözni, hogy ezeket jelentsék
a hatóságok számára és működjenek
velük együtt, és minden lehetséges módon
teljes körű védelmet kell biztosítani
számukra az egyes tagállamok jogi
keretén belül.
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6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)
A határokon átnyúló
vonatkozásokkal rendelkező, potenciálisan
agresszív adótervezési módszerekre
vonatkozó adatközlés hatékonyan segítheti
az egyenlő adójogi bánásmóddal
jellemezhető belső piaci környezet
megteremtésére tett erőfeszítéseket. Ennek
fényében a köztes szereplők azon
kötelezettsége, hogy az adóhatóságokat
tájékoztassák az adókikerülés céljából
kihasználható, határokon átnyúló
módszerekről, újabb lépést fog jelenteni a
helyes irányba. A még átfogóbb
szakpolitika kialakítása céljából a második
fontos lépés az lenne, ha az adatközlést
követően az adóhatóságok megosztanák az
információkat a más tagállambeli
adóhatóságokkal. Ezek az intézkedések
várhatóan a közös jelentéstételi standard
hatékonyságát is növelni fogják.
Kulcsfontosságú lenne továbbá, hogy a
Bizottság hozzáférést kapjon az ahhoz
szükséges mennyiségű információhoz,
hogy nyomon követhesse ezen irányelv
megfelelő működését. Ez az
információkhoz való bizottsági hozzáférés

(6)
A határokon átnyúló
vonatkozásokkal rendelkező, potenciálisan
agresszív adótervezési módszerekre
vonatkozó adatközlés hatékonyan segítheti
az egyenlő adójogi bánásmóddal
jellemezhető belső piaci környezet
megteremtésére tett erőfeszítéseket. Ennek
fényében a köztes szereplők,
könyvvizsgálók és adófizetők azon
kötelezettsége, hogy az adóhatóságokat
tájékoztassák az adókikerülés céljából
kihasználható, határokon átnyúló
módszerekről, újabb lépést fog jelenteni a
helyes irányba. A még átfogóbb
szakpolitika kialakítása céljából a második
fontos lépés az lenne, ha az adatközlést
követően az adóhatóságok megosztanák az
információkat a más tagállambeli
adóhatóságokkal. Ezek az intézkedések
várhatóan a közös jelentéstételi standard
hatékonyságát is növelni fogják.
Kulcsfontosságú lenne továbbá, hogy a
Bizottság hozzáférést kapjon az ahhoz
szükséges mennyiségű információhoz,
hogy nyomon követhesse ezen irányelv
megfelelő működését. Ez az
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nem mentesíti a tagállamokat azon
kötelezettségük alól, hogy az állami
támogatásokat bejelentsék a Bizottságnak.

információkhoz való bizottsági hozzáférés
nem mentesíti a tagállamokat azon
kötelezettségük alól, hogy az állami
támogatásokat bejelentsék a Bizottságnak.
A Bizottságnak közzé kell tennie a
bejelentett határokon átnyúló
konstrukciók negyedéves jegyzékét,
beleértve a megállapodásban részt vevő
adózót és közvetítőt is.
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8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)
A belső piac megfelelő
működésének biztosítása, valamint annak
elkerülése érdekében, hogy a javasolt
jogszabályi keretek kijátszhatók legyenek,
minden olyan szereplőt kötelezni kell az
adatközlésre, aki általában részt vesz az
adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó,
határokon átnyúló konstrukció vagy
konstrukciósorozat kidolgozásában, piaci
értékesítésében, végrehajtásának
megszervezésében vagy irányításában,
ahhoz segítséget nyújt, vagy arra
vonatkozóan tanácsot ad. Azt sem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy bizonyos
esetekben nem írható elő a köztes szereplő
számára az adatszolgáltatási kötelezettség,
például titoktartási kötelezettség miatt,
vagy amennyiben nincs köztes szereplő,
mivel például az adózó maga dolgozza ki
és hajtja végre a konstrukciót.
Kulcsfontosságú tehát, hogy az
adóhatóságnak ilyen körülmények között
is legyen lehetősége arra, hogy
információkat kapjon az adózással
kapcsolatos olyan módszerekről, amelyek
agresszív adótervezéssel lehetnek

(8)
A belső piac megfelelő
működésének biztosítása, valamint annak
elkerülése érdekében, hogy a javasolt
jogszabályi keretek kijátszhatók legyenek,
minden adófizetőt és olyan szereplőt
kötelezni kell az adatközlésre, aki általában
részt vesz az adatszolgáltatási kötelezettség
alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció
vagy konstrukciósorozat kidolgozásában,
piaci értékesítésében, végrehajtásának
megszervezésében vagy irányításában,
ahhoz segítséget nyújt, vagy arra
vonatkozóan tanácsot ad. Az
adatszolgáltatási kötelezettségnek
elrettentő hatása is van, és az adózó
adatszolgáltatási kötelezettsége biztosítani
fogja, hogy a potenciálisan agresszív
adózási módszerek alkalmazói tudatában
legyenek annak, hogy a módszert meg
fogják vizsgálni, és érvényteleníthetik
és/vagy büntetéssel sújtható. Amennyiben
a módszer projektgazdájának székhelye
külföldön található, az adatszolgáltatási
kötelezettség az adózóra és a külföldi
közvetítőre is kiterjed. Amennyiben a
módszer külföldi projektgazdái
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kapcsolatosak. Ilyen esetekben tehát arra
az adózóra kell terhelni az
adatszolgáltatási kötelezettséget, aki az
adott módszer előnyeit élvezi.

megfelelésének vonatkozásában
bizonytalan a jogérvényesítés és/vagy
gyakorlati nehézségek merülnek fel,
mérlegelni kell a büntetés lehetőségét,
beleértve például a közbeszerzési
szerződésekből való kizárást.
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy ez az
irányelv eredményesebb lehessen, a
tagállamoknak meg kell határozniuk az
ezen irányelvnek megfelelően elfogadott
nemzeti rendelkezések megsértése esetén
alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk
kell e szankciók gyakorlati alkalmazását,
valamint azt, hogy e szankciók arányosak
legyenek, és visszatartó erővel bírjanak.

(13) Annak érdekében, hogy ez az
irányelv eredményesebb lehessen, a
tagállamoknak meg kell határozniuk az
ezen irányelvnek megfelelően elfogadott
nemzeti rendelkezések megsértése esetén
alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk
kell e szankciók gyakorlati alkalmazását,
valamint azt, hogy e szankciók arányosak
legyenek, és visszatartó erővel bírjanak. A
tagállamoknak olyan rendszert kell
bevezetniük, amely nyilvánossá teszi azon
projektgazdák és adózók nevét, akik nem
tájékoztatják az illetékes adóhatóságokat
az adókikerülési rendszerekről.
Szélsőséges és ismétlődő esetekben annak
a lehetőségnek is rendelkezésre kell
állnia, hogy az érintett vállalkozás
működési engedélyét visszavonhassák,
amint azt az Európai Parlament feltételes
adómegállapításokkal foglalkozó
különbizottsága végleges jelentésének
165. cikke ajánlja.
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