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20.3.2019 A8-0170/24

Módosítás 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
55 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 55a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő olyan javaslatot, amely 
kötelezné a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a közbeszerzési 
eljárásokban részt vevő gazdasági 
szereplők megfeleljenek az adózási 
átláthatóság minimális szintjének, 
különösen az országonkénti nyilvános 
jelentéstételt és az átlátható tulajdonosi 
struktúrákat illetően;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Módosítás 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
69 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

69. üdvözli a digitális vállalkozások 
adózására vonatkozó intézkedéscsomagot, 
amelyet a Bizottság 2018. március 21-én 
fogadott el; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nincs előrehaladás a Tanácsban52, 
illetve amiatt, hogy nem tud 
megállapodásra jutni erről a bizottsági 
csomagról; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a Tanács ehelyett egy olyan 
javaslatot fontolgat, amely hatályát 
tekintve sokkal kevésbé nagyra törő, mint 
az eredeti javaslat és a Parlament ezt 
követő, 2018. december 13-án elfogadott 
álláspontja53; felszólítja a Tanácsot, hogy 
haladéktalanul fogadja el ezeket a 
javaslatokat;
____________
52A Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2018. 
december 4-i következtetései.
53Az Európai Parlament 2018. december 
13-i jogalkotási állásfoglalása az egyes 
digitális szolgáltatások nyújtásából 
származó bevételek után fizetendő digitális 
szolgáltatási adó közös rendszeréről szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról, 
Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0523.

69. üdvözli a digitális vállalkozások 
adózására vonatkozó intézkedéscsomagot, 
amelyet a Bizottság 2018. március 21-én 
fogadott el; sajnálja azonban, hogy a 
Tanács úgy döntött, hogy nem fogadja el a 
javaslatokat, hanem kizárólag az OECD 
szintjén fejti ki erőfeszítéseit; felhívja a 
Tanácsot, hogy hatalmazza fel a 
Bizottságot arra, hogy az EU nevében 
harmadik országokkal adóügyi 
megállapodásokról tárgyaljon annak 
biztosítása érdekében, hogy átfogó 
globális adózási környezet jöjjön létre, és 
hogy a jelentős digitális jelenlétre 
vonatkozó új definíciót valamennyi 
adóügyi megállapodásban egységesítse, 
amint megállapodás születik a közös 
definícióról;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Módosítás 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
71 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

71. felszólítja a digitális adó 
bevezetését fontolóra venni hajlandó 
tagállamokat, hogy megerősített 
együttműködés keretében vezessék azt be, 
amennyiben a Tanács nem tud 
megállapodásra jutni a digitális 
szolgáltatási adóról;

71. felhívja a Bizottságot, hogy az 
EUMSZ 116. cikke értelmében tegyen 
javaslatot a digitális adó bevezetésére, 
mivel az ECOFIN 2019. március 12-i 
ülését követően a Tanácsban nem született 
megállapodás és a versenytorzulási 
feltételek is teljesültek, valamint számos 
tagállam tett bejelentést arról, hogy 
nemzeti szinten intézkedéseket hozott a 
digitális adóról;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Módosítás 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
75 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

75. megállapítja, hogy a nominális 
társaságiadó-kulcsok a 2000. évi 32 %-ról 
2018-ra 21,9 %-ra csökkentek56, ami 32 %-
os csökkenést jelent; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy ez a verseny kihat az 
adórendszerek fenntarthatóságára, 
ezenkívül potenciális tovagyűrűző hatásai 
lehetnek más országokra; megállapítja, 
hogy a G20-ak/OECD által vezetett, az 
adóalap-erózióval és a 
nyereségátcsoportosítással foglalkozó első 
projekt nem foglalkozott ezzel a 
jelenséggel; üdvözli az adóalap-erózióval 
és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
átfogó keretrendszer azon bejelentését, 
hogy feltárja egy olyan „előítéletek 
nélküli” alap adóztatási jog lehetőségeit, 
amely 2020-ig megerősítené a 
joghatóságok azon képességét, hogy 
megadóztassák a nyereséget57  akkor, ha az 
adóztatási joggal rendelkező másik 
joghatóság alacsony tényleges adót vet ki 
ezekre a nyereségekre, ami minimális 
tényleges adóztatást jelent; megjegyzi, 
hogy amint azt az adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
átfogó keretrendszer is megállapítja, az 
OECD által vezetett jelenlegi munka nem 
jelenti azon tény megváltozását, hogy az 
országok vagy joghatóságok szabadon 
határozhatják meg saját adókulcsaikat, 

75. tudatában van, hogy bár több 
közelmúltbeli többoldalú kezdeményezés is 
foglakozott az adókikerüléssel, az 
államilag csökkentett kedvezményes adók 
és a különleges adókivetések jelentette 
adóverseny még nagyobb problémát 
jelent, mivel jelentős adóbevétel-kiesést 
okoz az államháztartásoknak1a; 
megjegyzi, hogy a közelmúltbeli becslések 
szerint a társaságok olykor 10%-ot is elérő 
adókikerülése miatti adóbevétel-kiesés 
annak felelne meg, ha az adókat mindenki 
számára 2,5%-kal csökkentenékv1b; 
megállapítja, hogy a nominális 
társaságiadó-kulcsok a 2000. évi 32%-ról 
2018-ra 21,9%-ra csökkentek56, ami 32%-
os csökkenést jelent; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy ez a verseny kihat az 
adórendszerek fenntarthatóságára, 
ezenkívül potenciális tovagyűrűző hatásai 
lehetnek más országokra; megállapítja, 
hogy a G20-ak/OECD által vezetett, az 
adóalap-erózióval és a 
nyereségátcsoportosítással foglalkozó első 
projekt nem foglalkozott ezzel a 
jelenséggel; üdvözli az adóalap-erózióval 
és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
átfogó keretrendszer azon bejelentését, 
hogy feltárja egy olyan „előítéletek 
nélküli” alap adóztatási jog lehetőségeit, 
amely 2020-ig megerősítené a 
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vagy azt, hogy egyáltalán ne 
rendelkezzenek társaságiadó-rendszerrel58;

____________
56Adózási trendek az Európai Unióban, 3. 
táblázat: A legmagasabb, jogszabályban 
meghatározott társaságiadó-kulcsok 
(bírságokkal együtt), 1995-2018, Európai 
Bizottság, 2018.
57Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy (A gazdaság 
digitalizálásával kapcsolatos adózási 
kihívások kezelése) – Szakpolitikai 
feljegyzés, az adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
átfogó keretrendszer által 2019. január 23-
án jóváhagyva.
58 Ugyanott.

joghatóságok azon képességét, hogy 
megadóztassák a nyereséget57  akkor, ha az 
adóztatási joggal rendelkező másik 
joghatóság alacsony tényleges adót vet ki 
ezekre a nyereségekre, ami minimális 
tényleges adóztatást jelent; megjegyzi, 
hogy amint azt az adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
átfogó keretrendszer is megállapítja, az 
OECD által vezetett jelenlegi munka nem 
jelenti azon tény megváltozását, hogy az 
országok vagy joghatóságok szabadon 
határozhatják meg saját adókulcsaikat, 
vagy azt, hogy egyáltalán ne 
rendelkezzenek társaságiadó-rendszerrel58;

______________
1a Nemzetközi Valutaalap, 2019 Corporate 
Taxation in the Global Economy, 19/007. 
sz. leirat 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650
1b Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet, 2015, Measuring 
and Monitoring BEPS: 11. intézkedés – 
Végleges jelentés, Párizs 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56Adózási trendek az Európai Unióban, 4. 
táblázat: A legmagasabb, jogszabályban 
meghatározott társaságiadó-kulcsok 
(bírságokkal együtt), 1995-2018, Európai 
Bizottság, 2018.
57Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy (A gazdaság 
digitalizálásával kapcsolatos adózási 
kihívások kezelése) – Szakpolitikai 
feljegyzés, az adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
átfogó keretrendszer által 2019. január 23-
án jóváhagyva.
58 Ugyanott.

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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20.3.2019 A8-0170/28

Módosítás 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
on behalf of the S&D Group

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
79 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

79. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a csökkenő nominális adókulcsok 
jelenségét és annak a tényleges uniós 
adókulcsokra gyakorolt hatását, valamint 
javasoljon korrekciós intézkedéseket az 
EU-n belül és adott esetben harmadik 
országok felé egyaránt, többek között 
szigorú visszaélés elleni szabályokat, 
óvintézkedéseket, például a külföldi 
társaságok erősebb ellenőrzésére 
vonatkozó szabályokat, valamint az 
adóegyezmények módosítására vonatkozó 
ajánlásoka;

79. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a csökkenő nominális adókulcsok 
jelenségét és annak a tényleges uniós 
adókulcsokra gyakorolt hatását, valamint 
az adózás minimális szintjének biztosítása 
érdekében javasoljon többek között 
szigorú visszaélés elleni szabályokat, 
óvintézkedéseket, például a külföldi 
társaságok erősebb ellenőrzésére vagy a 
jövedelem bevallására vonatkozó 
szabályokat tartalmazó jogalkotási 
csomagot, valamint az adóegyezmények 
módosítására vonatkozó ajánlásokat;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Módosítás 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
79 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 79a. úgy véli, hogy az OECD/BEPS 
projekt eredményeként az adóalapra 
vonatkozó globális koordinációt az 
adókulcsok jobb összehangolásának kell 
kísérnie, a nagyobb hatékonyság elérése 
érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt a Bizottsággal annak 
érdekében, hogy uniós szinten 
meghatározzák a tényleges minimális 
adóztatás méltányos szintjét, és hogy 
globális szinten támogassák ezt a 
minimumszintet; úgy véli, hogy ezt az 
adószintet nem szabad a vállalati nettó 
nyereség 18%-a alatt megállapítani;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Módosítás 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
117 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 117a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság nem szerez érvényt az állami 
támogatási szabályoknak minden olyan 
adóintézkedéssel szemben, amely súlyosan 
torzítja a versenyt, és hogy ezeket a 
szabályokat csak egyes esetekben, az 
érintett állam gyakorlatának 
befolyásolására alkalmazza; felhívja a 
Bizottságot, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
tegyen meg minden erőfeszítést a jogtalan 
állami támogatások visszaszerzésére, 
többek között a LuxLeaks-botrányban 
említett valamennyi vállalat esetében is; 
felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
nyújtson további iránymutatást a 
tagállamok és a piaci szereplők számára 
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásáról és arról, hogy azok 
mennyiben érvényesek a vállalatok 
adótervezési gyakorlataira;

Or. en



AM\1180250HU.docx PE637.644v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

20.3.2019 A8-0170/31

Módosítás 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
117 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 117b. felszólít a versenyjog reformjára 
oly módon, hogy az állami támogatási 
szabályok hatályát kiterjesszék rá annak 
érdekében, hogy erőteljesebben lehessen 
fellépni a multinacionális vállalatok 
számára nyújtott káros pénzügyi állami 
támogatásokkal – köztük az 
adómegállapításokkal – szemben;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Módosítás 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
120 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 120a. azt javasolja, hogy az offshore 
struktúrákat kialakító jogalanynak be 
kelljen mutatnia az illetékes hatóságok 
előtt az e döntés mögött meghúzódó jogod 
indokokat annak biztosítása érdekében, 
hogy az offshore számlákat ne használják 
fel pénzmosásra és adókijátszásra;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Módosítás 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
va Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
199 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 199a. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson 
be javaslatot az európai szabadkikötők 
rendszerének mihamarabbi kivezetése 
érdekében;

Or. en


