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20.3.2019 A8-0170/34

Módosítás 34
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
211 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

211. sajnálja, hogy sok tagállam 
elmulasztotta a kitűzött határidőig teljesen 
vagy részben átültetni az AMLD4-t a 
nemzeti jogba, és hogy emiatt a 
Bizottságnak kötelezettségszegési eljárást 
kellett indítania ellenük, ami azzal is járt, 
hogy az érintett országokat az Európai 
Unió Bírósága elé idézték117; felhívja a 
tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb 
orvosolják ezt a helyzetet; különösen arra 
sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék 
azon jogi kötelezettségüket, miszerint be 
kell tartaniuk az ötödik pénzmosási 
irányelv nemzeti jogba való átültetésére 
kitűzött 2020. január 10-i határidőt; 
kiemeli és üdvözli a Tanács 2018. 
november 23-i következtetéseit, 
amelyekben felkéri a tagállamokat, hogy az 
ötödik pénzmosási irányelvet már a 2020-
as határidő előtt ültessék át nemzeti 
jogaikba; felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben használja ki a szóban forgó 
eszközöket annak érdekében, hogy 
támogassa és biztosítsa, hogy a tagállamok 
a lehető leghamarabb megfelelően 
átültessék és végrehajtsák az ötödik 
pénzmosási irányelvet;

______________
117  2018. július 19-én a Bizottság az 
Európai Unió Bírósága elé idézte 
Görögországot és Romániát a negyedik 

211. sajnálja, hogy sok tagállam 
elmulasztotta a kitűzött határidőig teljesen 
vagy részben átültetni a negyedik 
pénzmosási irányelvet a nemzeti jogba, és 
hogy emiatt a Bizottságnak 
kötelezettségszegési eljárást kellett 
indítania ellenük, ami azzal is járt, hogy az 
érintett országokat az Európai Unió 
Bírósága elé idézték117; felhívja a 
tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb 
orvosolják ezt a helyzetet; különösen arra 
sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék 
azon jogi kötelezettségüket, miszerint be 
kell tartaniuk az ötödik pénzmosási 
irányelv nemzeti jogba való átültetésére 
kitűzött 2020. január 10-i határidőt; 
kiemeli és üdvözli a Tanács 2018. 
november 23-i következtetéseit, 
amelyekben felkéri a tagállamokat, hogy az 
ötödik pénzmosási irányelvet már a 2020-
as határidő előtt ültessék át nemzeti 
jogaikba; felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben használja ki a szóban forgó 
eszközöket annak érdekében, hogy 
támogassa és biztosítsa, hogy a tagállamok 
a lehető leghamarabb megfelelően 
átültessék és végrehajtsák az ötödik 
pénzmosási irányelvet;

______________
117 2018. július 19-én a Bizottság az 
Európai Unió Bírósága elé idézte 



AM\1180251HU.docx PE637.644v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

pénzmosási irányelv nemzeti jogba történő 
átültetésének elmulasztása miatt. Írország a 
szabályoknak csak egy nagyon korlátozott 
részét ültette át, és szintén a Bíróság elé 
idézték.

Görögországot és Romániát a negyedik 
pénzmosási irányelv nemzeti jogba történő 
átültetésének elmulasztása miatt. Írország a 
szabályoknak csak egy nagyon korlátozott 
részét ültette át, és szintén a Bíróság elé 
idézték. 2019. március 7-én a Bizottság 
Ausztriának és Hollandiának indokolással 
ellátott véleményt, a Cseh 
Köztársaságnak, az Egyesült 
Királyságnak, Magyarországnak, 
Olaszországnak, Svédországnak és 
Szlovéniának pedig felszólító levelet 
küldött a negyedik pénzmosási irányelv 
teljes körű átültetésének elmulasztása 
miatt.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Módosítás 35
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, Mady Delvaux
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
244 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

244. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki szakosított képzéseket a pénzügyi 
információs egységek számára, különös 
tekintettel egyes tagállamok kisebb 
kapacitására; tudomásul veszi a 159 
pénzügyi információs egységet tömörítő 
Egmont-csoport hozzájárulását, amelynek 
célja az pénzügyi információs egységek 
műveleti együttműködésének erősítése 
számos projekt folytatása és beindítása 
révén; várja a Bizottság értékelését a 
pénzügyi információs egységek harmadik 
országokkal folytatott együttműködésének 
keretéről, valamint az Unión belüli 
pénzügyi információs egységek közötti 
együttműködés fokozásának akadályairól 
és lehetőségeiről, többek között egy 
koordinációs és támogatási mechanizmus 
létrehozásának lehetőségéről; emlékeztet 
arra, hogy ezt az értékelést 2019. június 1-
jéig el kell készíteni;

244. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki szakosított képzéseket a pénzügyi 
információs egységek számára, különös 
tekintettel egyes tagállamok kisebb 
kapacitására; tudomásul veszi a 159 
pénzügyi információs egységet tömörítő 
Egmont-csoport hozzájárulását, amelynek 
célja az pénzügyi információs egységek 
műveleti együttműködésének erősítése 
számos projekt folytatása és beindítása 
révén; várja a Bizottság értékelését a 
pénzügyi információs egységek harmadik 
országokkal folytatott együttműködésének 
keretéről, valamint az Unión belüli 
pénzügyi információs egységek közötti 
együttműködés fokozásának akadályairól 
és lehetőségeiről, többek között egy 
koordinációs és támogatási mechanizmus 
létrehozásának lehetőségéről; emlékeztet 
arra, hogy ezt az értékelést 2019. június 1-
jéig el kell készíteni; kéri a Bizottságot, 
hogy ezt tekintse lehetőségnek arra, hogy 
jogalkotási javaslatot készítsen egy uniós 
pénzügyi információs egység – amely a 
közös vizsgálati munka és koordináció 
központjaként saját autonóm feladatkörrel 
és vizsgálati hatáskörökkel rendelkezne a 
határokon átnyúló pénzügyi bűnözés 
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terén –, valamint egy korai előrejelző 
mechanizmus létrehozására vonatkozóan; 
azon a véleményen van, hogy egy uniós 
pénzügyi információs egységnek kiterjedt 
szerepkörrel kell rendelkeznie, 
koordinációt, valamint segítséget és 
támogatást biztosítva a tagállami pénzügyi 
információs egységek számára a 
határokon átnyúló ügyekben az 
információcsere kibővítése, valamint a 
határokon átnyúló ügyek közös elemzése 
és a munka hatékony összehangolása 
érdekében;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Módosítás 36
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
258 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

258. megjegyzi azonban, hogy a kezelt 
vagyonok vonatkozásában a nemzeti 
nyilvántartások elvileg csak azok számára 
lesznek elérhetők, akik bizonyítani tudják a 
hozzáféréshez fűződő jogos érdeküket; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok továbbra 
is szabadon nyilvánossá tehetik a kezelt 
vagyonok tényleges tulajdonosainak 
nyilvántartásait, ahogy azt a Parlament 
már ajánlotta; felkéri a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre szabadon hozzáférhető és 
nyílt adatnyilvántartásokat; mindenesetre 
emlékeztet arra, hogy az általuk kivethető 
díj nem haladhatja meg az információk 
rendelkezésre bocsátásának adminisztratív 
költségeit, beleértve a nyilvántartások 
karbantartási és fejlesztési költségeit;

258. megjegyzi azonban, hogy a kezelt 
vagyonok vonatkozásában a nemzeti 
nyilvántartások elvileg csak azok számára 
lesznek elérhetők, akik bizonyítani tudják a 
hozzáféréshez fűződő jogos érdeküket; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a pénzmosási irányelv 
felülvizsgálatára a bizalmi vagyonkezelési 
és hasonló konstrukciók tényleges 
tulajdonosaira vonatkozó információkhoz 
való nyilvános hozzáférés biztosítása 
érdekében; felkéri a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre szabadon hozzáférhető és 
nyílt adatnyilvántartásokat; mindenesetre 
emlékeztet arra, hogy az általuk kivethető 
díj nem haladhatja meg az információk 
rendelkezésre bocsátásának adminisztratív 
költségeit, beleértve a nyilvántartások 
karbantartási és fejlesztési költségeit;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Módosítás 37
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
283 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

283a. üdvözli, hogy a Bizottság 2019. 
február 13-án elfogadta azon harmadik 
országok új, 23 országot és területet1a 
tartalmazó listáját, amelyek a pénzmosás 
és a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelmet célzó rendszerükben stratégiai 
hiányosságokkal rendelkeznek; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy a Tanács kifogást 
emelt a Bizottság által javasolt 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben; sürgeti a Bizottságot, hogy 
vegye figyelembe az összes kifejezett 
aggodalmat, és mihamarabb terjesszen elő 
új felhatalmazáson alapuló jogi aktust;
_____________
1a Afganisztán, Amerikai Szamoa, 
Bahama-szigetek, Botswana, Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, Etiópia, 
Ghána, Guam, Irán, Irak, Líbia, Nigéria, 
Panama, Pakisztán, Puerto Rico, Szamoa, 
Szaúd-Arábia, Srí Lanka, Szíria, Trinidad 
és Tobago, Tunézia, Amerikai Virgin-
szigetek és Jemen;

Or. en



AM\1180251HU.docx PE637.644v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

20.3.2019 A8-0170/38

Módosítás 38
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
288 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 288a. aggasztónak tartja a nominális 
társaságiadó-mértékkel kapcsolatos, 
világszerte egyre gyorsuló negatív 
versenyt1a;
____________
1a A társasági adó átlagos mértéke a 2000. 
évi 32,5%-ról 2018-ra 23,9%-ra esett 
vissza az OECD-országokban. 
Összességében az adópolitikai 
reformokról szóló legutóbbi OECD-
jelentés felmérésében részt vevő 38 ország 
közül 22-ben immár 25% vagy az alatti a 
kötelező összevont társaságiadó-kulcs, 
míg 2000-ben ez csak hat országra volt 
igaz. Forrás: OECD and Selected Partner 
Economies, Tax Policy Reforms 2018 [Az 
OECD és a kiválasztott partnerek 
gazdaságai. Adópolitikai reformok 2018-
ban]. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az 
EU-28 már most jóval ez alatt a szint alatt 
van: a társasági adó átlagos mértéke 
2018-ban csupán 21,9% volt, szemben a 
2000. évi 32%-kal a Bizottság „Adózási 
trendek az Európai Unióban – az EU-
tagállamok, Izland és Norvégia adatai, 
2018. évi kiadás” című jelentése (36. 
oldal) és „Adózási trendek az Európai 
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Unióban – az EU-tagállamok, Izland és 
Norvégia adatai, 2015. évi kiadás” című 
jelentése (147. oldal) szerint.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Módosítás 39
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
297 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

297. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az 
eredeti, uniós jegyzékbe vételi eljárás 
kizárólag harmadik országokra irányult; 
megjegyzi, hogy a Bizottság az európai 
szemeszter keretében néhány tagállam 
adórendszerében olyan hiányosságokat 
állapított meg, amelyek megkönnyítik az 
agresszív adótervezést; üdvözli 
mindazonáltal a társasági adózásra 
vonatkozó magatartási kódexszel 
foglalkozó csoport elnöke által a TAX3 
bizottság 2018. október 10-i 
meghallgatásán tett nyilatkozatot a csoport 
megbízatásának felülvizsgálatával 
összefüggésben a tagállamoknak az uniós 
jegyzék összeállítására vonatkozó 
kritériumokkal megegyező kritériumok 
alapján történő átvilágítása 
lehetőségéről143;

_____________
143 A TAX3 bizottság által 2018. október 
10-én tartott eszmecsere Fabrizia 
Lapecorellával, a a társasági adózásra 
vonatkozó magatartási kódexszel 
foglalkozó csoport elnökével.

297. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az 
eredeti, uniós jegyzékbe vételi eljárás 
kizárólag harmadik országokra irányult; 
megjegyzi, hogy a Bizottság az európai 
szemeszter keretében néhány tagállam 
adórendszerében olyan hiányosságokat 
állapított meg, amelyek megkönnyítik az 
agresszív adótervezést; hangsúlyozza, 
hogy az agresszív adózási gyakorlatok és a 
tisztességtelen adóverseny nem engedhető 
meg az Unióban; üdvözli mindazonáltal a 
társasági adózásra vonatkozó magatartási 
kódexszel foglalkozó csoport elnöke által a 
TAX3 bizottság 2018. október 10-i 
meghallgatásán tett nyilatkozatot a csoport 
megbízatásának felülvizsgálatával 
összefüggésben a tagállamoknak az uniós 
jegyzék összeállítására vonatkozó 
kritériumokkal megegyező kritériumok 
alapján történő átvilágítása 
lehetőségéről143; felhívja a társasági 
adózásra vonatkozó magatartási kódexszel 
foglalkozó csoportot, hogy ezt sürgősen 
tegye meg; felhívja a Bizottságot, hogy 
mérlegelje egy uniós mechanizmus 
létrehozását az olyan tagállamok nyomon 
követésére és esetleges szankcionálására, 
amelyek adózási jogszabályai és 
gyakorlatai ellentmondanak a jó adóügyi 
kormányzásra vonatkozó uniós elveknek 
és értékeknek;
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____________
143 A TAX3 bizottság által 2018. október 
10-én tartott eszmecsere Fabrizia 
Lapecorellával, a társasági adózásra 
vonatkozó magatartási kódexszel 
foglalkozó csoport elnökével.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Módosítás 40
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
302 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 302a. javasolja, hogy a feketelistára 
helyezést a magatartási kódexszel 
foglalkozó csoport helyett egy független 
szakértőkből álló testület végezze az uniós 
jegyzék objektivitásának és 
átláthatóságának növelése, valamint 
politikai befolyástól mentessé tétele 
érdekében; úgy véli, hogy egy átláthatóbb 
és objektívabb uniós jegyzék javítani fogja 
az EU hitelességét az adóparadicsomok 
elleni küzdelmét illetően; megállapítja, 
hogy egy nemrégiben készült tanulmány1a 
szerint öt EU-tagállam adóparadicsomnak 
minősülne, ha az uniós kritériumok 
alapján ellenőriznék őket: ezek Ciprus, 
Hollandia, Írország, Luxemburg és 
Málta; ezért hangsúlyozza, hogy egyes 
uniós tagállamok agresszív adózási 
gyakorlataival is foglalkozni kell, hogy 
megőrizhető legyen az EU hitelessége az 
adóparadicsomok elleni küzdelmét 
illetően;
_________________
1a Oxfam 2019, „Off the hook” című 
jelentés 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.
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Módosítás 41
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
312 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

312. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
hét tagállamot151 – Belgiumot, Ciprust, 
Magyarországot, Írországot, Luxemburgot, 
Máltát és Hollandiát – bírálta 
adórendszerüknek az agresszív 
adótervezést elősegítő hiányosságai miatt, 
azzal érvelve, hogy adópolitikájuk aláássa 
az egységes európai piac integritását; úgy 
véli, hogy ezeket az országokat úgy is lehet 
tekinteni, mint az agresszív adótervezést 
általában elősegítő országokat;

_________________
151 Belgiumra vonatkozó 2018. évi 
országjelentés, Ciprusra vonatkozó 2018. 
évi országjelentés, Magyarországra 
vonatkozó 2018. évi országjelentés, 
Írországra vonatkozó 2018. évi 
országjelentés, Luxemburgra vonatkozó 
2018. évi országjelentés, Máltára 
vonatkozó 2018. évi országjelentés, 
Hollandiára vonatkozó 2018. évi 
országjelentés.

312. emlékeztet arra, hogy 2018-ban a 
Bizottság hét tagállamot151 – Belgiumot, 
Ciprust, Magyarországot, Írországot, 
Luxemburgot, Máltát és Hollandiát – 
bírálta adórendszerüknek az agresszív 
adótervezést elősegítő hiányosságai miatt, 
azzal érvelve, hogy adópolitikájuk aláássa 
az egységes európai piac integritását; 
megállapítja, hogy 2019-ben a Bizottság 
ismételten bírált hét tagállamot1a –
 Ciprust, Magyarországot, Írországot, 
Luxemburgot, Máltát, Hollandiát és az 
Egyesült Királyságot – ugyanebből az 
okból; úgy véli, hogy ezeket az országokat 
úgy is lehet tekinteni, mint az agresszív 
adótervezést általában elősegítő 
országokat;

________________
151 Belgiumra vonatkozó 2018. évi 
országjelentés, Ciprusra vonatkozó 2018. 
évi országjelentés, Magyarországra 
vonatkozó 2018. évi országjelentés, 
Írországra vonatkozó 2018. évi 
országjelentés, Luxemburgra vonatkozó 
2018. évi országjelentés, Máltára 
vonatkozó 2018. évi országjelentés, 
Hollandiára vonatkozó 2018. évi 
országjelentés.
1a 2019. évi országjelentések: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
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Módosítás 42
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
313 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

313. várakozással tekint az uniós 
jegyzék 2019. első negyedévében várható 
felülvizsgálata elébe; kéri a Tanácsot, 
hogy tegyen közzé egy részletes értékelést 
azon joghatóságok 
kötelezettségvállalásairól, amelyek önként 
vállaltak kötelezettséget reformok 
végrehajtására, és amelyek a II. 
mellékletben szerepeltek az első uniós 
jegyzék 2017. december 5-i közzétételekor; 
kéri, hogy a 2017-ben vállalt 
kötelezettségek okán a II. mellékletbe 
felvett joghatóságok kerüljenek át az I. 
melléklet szerinti jegyzékbe abban az 
esetben, ha az esedékes reformokat 2018 
végéig vagy a megállapított időkereten 
belül nem hajtják végre;

313. üdvözli a nem együttműködő 
országok frissített uniós jegyzékét, amelyet 
a Tanács 2019. március 12-én fogadott el, 
és amely 15 országot és területet 
tartalmaz1a; üdvözli, hogy a Tanács 
közzétette a méltányos adóztatással 
kapcsolatos 2. kritérium harmadik 
országok általi teljesítésére (vagy annak 
hiányára) vonatkozó országértékeléseket; 
felhívja a magatartási kódexszel 
foglalkozó csoportot, hogy javítsa a 
harmadik országok átvilágítására szolgáló 
kritériumokat, többek között a tényleges 
tulajdonosok átláthatóságának mielőbbi 
megvizsgálása révén;
__________________

1a Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, 
Dominika, Fidzsi, Guam, Marshall-
szigetek, Omán, Vanuatu, Egyesült Arab 
Emírségek, Szamoa, Trinidad és Tobago, 
Amerikai Szamoa és az Amerikai Virgin-
szigetek.
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Módosítás 43
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
328 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 328a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
vizsgálják felül és tegyék naprakésszé a 
tagállamok és a harmadik országok 
közötti kétoldalú adómegállapodásokat az 
olyan joghézagok megszüntetése 
érdekében, amelyek az adókikerülés 
céljából ösztönzik az adózási 
megfontolásokból folytatott kereskedelmi 
gyakorlatokat;

Or. en


