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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0050/85 

Módosítás  85 

Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) pénzügyi beszámoló készítésekor 

összevont alapon kezelendő 

vállalatcsoporthoz tartozik, amelynek a 

teljes konszolidált bevétele az adott 

pénzügyi évet megelőző pénzügyi évben 

meghaladja a 750 000 000 EUR-t; 

c) pénzügyi beszámoló készítésekor 

összevont alapon kezelendő 

vállalatcsoporthoz tartozik, amelynek a 

teljes konszolidált bevétele az adott 

pénzügyi évet megelőző pénzügyi évben 

meghaladja a 50 000 000 EUR-t; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0050/86 

Módosítás  86 

Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) gazdálkodó szervezet esetében az 

adózó – saját maga vagy kapcsolt 

vállalkozásaival együttesen – a gazdálkodó 

szervezet szavazati jogainak 50%-át 

meghaladó közvetlen vagy közvetett 

részesedéssel rendelkezik, vagy 

közvetlenül vagy közvetve a tőke több 

mint 50%-ának tulajdonosa, vagy a 

gazdálkodó szervezet nyereségének 50%-át 

meghaladó részére jogosult; és 

a) gazdálkodó szervezet esetében az 

adózó – saját maga vagy kapcsolt 

vállalkozásaival együttesen – a gazdálkodó 

szervezet szavazati jogainak 50%-át 

meghaladó közvetlen vagy közvetett 

részesedéssel rendelkezik, vagy 

közvetlenül vagy közvetve a tőke több 

mint 50%-ának tulajdonosa, vagy a 

gazdálkodó szervezet nyereségének 50%-át 

meghaladó részére jogosult, vagy 

amennyiben az említett gazdálkodó 

szervezet telephelye a gazdálkodó egység 

tényleges irányítási helyének tekinthető, 

ahol a gazdálkodó egység 

tevékenységeinek lebonyolításához 

szükséges alapvető irányítási és 

kereskedelmi döntésekre kerül sor; és 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0050/87 

Módosítás  87 

Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gazdálkodó szervezet vagy az 

állandó telephely által a nyeresége után 

ténylegesen megfizetett társasági adó 

összege alacsonyabb, mint a gazdálkodó 

szervezetnek vagy az állandó telephelynek 

a nyereség után az irányelv szabályai 

szerint fizetendő társasági adó és a 

gazdálkodó szervezet vagy az állandó 

telephely nyeresége után ténylegesen 

megfizetett társasági adó közötti 

különbözet. 

b) a gazdálkodó szervezet vagy az 

állandó telephely nyeresége olyan 

mértékű tényleges társaságiadó-kulcs alá 

esik, amely alacsonyabb, mint annak a 

tényleges társaságiadó-kulcsnak a 75%-a, 

amelyet az adófizető tagállamában kellett 

volna megfizetni; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0050/88 

Módosítás  88 

Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha egy gazdálkodó szervezet vagy állandó 

telephely az (1) bekezdés szerint 

ellenőrzött külföldi vállalatnak minősül, a 

gazdálkodó szervezet vagy állandó 

telephely fel nem osztott jövedelme 

annyiban adóköteles, amennyiben a 

következő kategóriákból származik: 

Ha egy gazdálkodó szervezet vagy állandó 

telephely az (1) bekezdés szerint 

ellenőrzött külföldi vállalatnak minősül, a 

gazdálkodó szervezet vagy állandó 

telephely valamennyi külföldön szerzett 

jövedelme adóköteles. 

Or. en 

 

 


