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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.2.2018 A8-0016/47 

Módosítás  47 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2011/16/EU irányelv 

8aaa cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállam meghozza az 

annak előírásához szükséges 

intézkedéseket, hogy a köztes szereplők öt 

munkanapon belül bejelentsék az illetékes 

adóhatóságnak az adatszolgáltatási 

kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló 

konstrukcióra vagy konstrukciósorozatra 

vonatkozó információkat, azt a napot 

követő naptól számítva, amikor az 

adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, 

határokon átnyúló konstrukciót vagy 

konstrukciósorozatot a köztes szereplő egy 

vagy több adózó számára a végrehajtás 

céljából elérhetővé tette az adott adózóval 

vagy adózókkal való kapcsolatfelvétel 

után, vagy amikor egy konstrukciósorozat 

első lépését már végrehajtották. 

(1) Minden tagállam meghozza az 

annak előírásához szükséges 

intézkedéseket, hogy az adófizetők és a 

köztes szereplők öt munkanapon belül 

bejelentsék az illetékes adóhatóságnak az 

adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, 

határokon átnyúló konstrukcióra vagy 

konstrukciósorozatra vonatkozó 

információkat, azt a napot követő naptól 

számítva, amikor az adatszolgáltatási 

kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló 

konstrukciót vagy konstrukciósorozatot a 

köztes szereplő egy vagy több adózó 

számára a végrehajtás céljából elérhetővé 

tette az adott adózóval vagy adózókkal 

való kapcsolatfelvétel után, vagy amikor 

egy konstrukciósorozat első lépését már 

végrehajtották. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Módosítás  48 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2011/16/EU irányelv 

8aaa cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden tagállam meghozza az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a köztes 

szereplőknek felmentést adjon az 

adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, 

határokon átnyúló konstrukcióra vagy 

ilyen konstrukciók sorozatára vonatkozó 

információk bejelentése alól, amennyiben 

e köztes szereplők az adott tagállam 

nemzeti joga alapján ügyvédi titoktartási 

kötelezettségre hivatkozhatnak. Ilyen 

esetben az érintett konstrukcióra vagy 

konstrukciósorozatra vonatkozó 

információk bejelentése az adózó 

kötelezettsége, a köztes szereplőnek pedig 

tájékoztatnia kell az adózót arról, hogy a 

titoktartási kötelezettség miatt ráhárul e 

kötelezettség. 

A tagállamok nemzeti joga értelmében 

alkalmazandó szakmai titoktartási 

szabályok és az ügyvédi titoktartási 
kötelezettség nem eredményezheti a 

határokon átnyúló adóelkerülési 

rendszerek vagy olyan rendszerek 

védelmét, amelyekben az ügyvédek és a 

könyvvizsgálók szerepe inkább a pénzügyi 

szereplőkéhez hasonlít. Abban az esetben, 

ha egy köztes szereplő a tagállam nemzeti 

joga alapján ügyvédi titoktartási 

kötelezettségre hivatkozik, az érintett 

konstrukcióra vagy konstrukciósorozatra 

vonatkozó információk bejelentése az 

adózó kötelezettsége, a köztes szereplőnek 

pedig tájékoztatnia kell az adózót arról, 

hogy a titoktartási kötelezettség miatt 

ráhárul e kötelezettség. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Módosítás  49 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2011/16/EU irányelv 

8aaa cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A köztes szereplő csak annyiban jogosult 

az első albekezdés szerinti felmentésre, 

amennyiben a szakmáját meghatározó 

érintett nemzeti jogszabályok adta keretek 

között jár el. 

törölve 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Módosítás  50 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2011/16/EU irányelv 

8aaa cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A határokon átnyúló 

konstrukciókra vagy ilyen konstrukciók 

sorozatára vonatkozó bármely, harmadik 

országokra hatást gyakorló információról 

tájékoztatni kell ezen országok illetékes 

adóhatóságait, különösen a fejlődő 

országokban, amelyeknek gyakran 

korlátozottabb hozzáférésük van az 

adózással kapcsolatos információcserét 

szolgáló nemzetközi rendszerekhez. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Módosítás  51 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

Melléklet 

2011/16/EU irányelv 

IV melléklet – A szakasz – 3 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a.  Különböző országokban működő 

kapcsolt vállalkozásokat magában foglaló 

multinacionális vállalati csoportstruktúra 

megszervezése, amely szerint a 

bejelentendő nyereség és adó jelentős 

mértékben eltér az érintett országban 

folytatott tényleges gazdasági 

tevékenységektől, különösen a következők 

révén: 

 i.  eszközök – például a szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogok – átadása a 

gazdálkodó egység számára, hogy 

innovációt vagy kreativitást igénylő 

érdemi feladatok ellátása nélkül 

megtartsa vagy kezelje azokat; 

 ii.  egy gazdálkodó egység olyan 

kapcsolt vállalkozások 

szolgáltatásnyújtójaként történő kijelölése, 

amelyek az adott egység számára 

jelentősen aránytalan jövedelmet 

generálnak a felelősségi körébe tartozó 

tényleges gazdasági tevékenységekhez 

képest; 
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 iii.  egy gazdálkodó egységnek a tőke 

tartására, illetve kapcsolt vállalkozások 

részére, egyéb gazdasági tevékenységek 

végzése nélkül történő kölcsönnyújtásra 

vagy egyéb befektetésekre való kijelölése; 

 iv.  egy gazdálkodó egység 

megbízóként történő kijelölése szerződéses 

gyártás, szerződéses forgalmazás vagy 

szerződéses kutatási és fejlesztési rendszer 

keretében; 

 v.  a globális értéklánc 

átstrukturálása annak érdekében, hogy a 

magas értéknövelő funkciókat olyan 

joghatóságokban lehessen elhelyezni, 

ahol alacsony tényleges adókulcsokban 

részesülhetnének.  

Or. en 

 

 


