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20.3.2019 A8-0170/93

Módosítás 93
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
235 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

235. szorgalmazza a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem 
megerősített keretéhez vezető hosszú távú 
célkitűzések értékelését az európai uniós 
pénzmosás elleni és prudenciális 
felügyeleti szervek közötti zökkenőmentes 
együttműködés útitervének lehetséges 
elemeiről szóló vitaanyagban126 említettek 
szerint, például egy uniós szintű 
mechanizmus létrehozását, hogy jobban 
összehangolják a pénzügyi szektorban a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelemmel foglalkozó felügyeleti 
szervek tevékenységét, nevezetesen olyan 
helyzetekben, amikor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelemnek valószínűleg határokon 
átnyúló hatásai vannak, továbbá a 
pénzmosás elleni felügyelet lehetséges 
központosítását egy meglévő vagy új uniós 
szervben, amely felhatalmazást kap a 
harmonizált szabályok és gyakorlatok 
végrehajtására az Unió tagállamaiban; úgy 
véli, hogy e mechanizmus létrehozása 
esetén elegendő emberi és pénzügyi 
erőforrást kell biztosítani feladatainak 
hatékony végrehajtásához;

__________________
126 Vitaanyag az európai uniós pénzmosás 
elleni és prudenciális felügyeleti szervek 

235. szorgalmazza a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem 
megerősített keretéhez vezető hosszú távú 
célkitűzések értékelését az európai uniós 
pénzmosás elleni és prudenciális 
felügyeleti szervek közötti zökkenőmentes 
együttműködés útitervének lehetséges 
elemeiről szóló vitaanyagban126 említettek 
szerint, például egy uniós szintű 
mechanizmus létrehozását, hogy jobban 
összehangolják a pénzügyi szektorban a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelemmel foglalkozó felügyeleti 
szervek tevékenységét, nevezetesen olyan 
helyzetekben, amikor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelemnek valószínűleg határokon 
átnyúló hatásai vannak, továbbá a 
pénzmosás elleni felügyelet lehetséges 
központosítását egy meglévő vagy új uniós 
szervben, amely felhatalmazást kap a 
harmonizált szabályok és gyakorlatok 
végrehajtására az Unió tagállamaiban; 
támogatja a pénzmosás elleni küzdelem 
felügyeletének központosítására irányuló 
további erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy 
egy ilyen mechanizmus létrehozása esetén 
elegendő emberi és pénzügyi erőforrást 
kell biztosítani feladatainak hatékony 
végrehajtásához;

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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közötti zökkenőmentes együttműködés 
útitervének lehetséges elemeiről, 2018. 
augusztus 31..

__________________
126 Vitaanyag az európai uniós pénzmosás 
elleni és prudenciális felügyeleti szervek 
közötti zökkenőmentes együttműködés 
útitervének lehetséges elemeiről, 2018. 
augusztus 31.

Or. en

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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20.3.2019 A8-0170/94

Módosítás 94
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
303 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

303. üdvözli, hogy a magatartási 
kódexszel foglalkozó csoport a 
közelmúltban tisztázta a méltányos 
adóztatás kritériumait, különös tekintettel 
az érdemi gazdasági tevékenység hiányára 
vonatkozó kritériumra azon joghatóságok 
tekintetében, ahol a nincs társaságiadó-
kulcs, vagy a kulcs 0%-hoz közeli; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak az uniós jegyzék összeállítási 
kritériumainak folyamatos javításán, hogy 
a jegyzék kiterjedjen az összes káros 
adózási gyakorlatra144;

__________________
144A méltányos adóztatásra vonatkozó 
kritériumokkal kapcsolatban végzett 
munka. A 2016. november 8-i 
14166/16. sz. tanácsi következtetések 2.1. 
és 2.2. pontja.

303. üdvözli, hogy a magatartási 
kódexszel foglalkozó csoport a 
közelmúltban tisztázta a méltányos 
adóztatás kritériumait, különös tekintettel 
az érdemi gazdasági tevékenység hiányára 
vonatkozó kritériumra azon joghatóságok 
tekintetében, ahol a nincs társaságiadó-
kulcs, vagy a kulcs 0%-hoz közeli; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak az uniós jegyzék összeállítási 
kritériumainak folyamatos javításán, hogy 
a jegyzék kiterjedjen az összes káros 
adózási gyakorlatra144, nevezetesen az 
adókijátszás megkönnyítésének 
vizsgálatára irányuló részletes gazdasági 
elemzés és a 0%-os adókulcs vagy a 
társasági adó hiánya önálló kritériumként 
való bevonásával;
__________________
144A méltányos adóztatásra vonatkozó 
kritériumokkal kapcsolatban végzett 
munka. A 2016. november 8-i 
14166/16. sz. tanácsi következtetések 2.1. 
és 2.2. pontja.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/hu/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/hu/pdf
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20.3.2019 A8-0170/95

Módosítás 95
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
310 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

310. emlékeztet arra a kutatási 
tanulmányra, amelynek eredményei szerint 
hat uniós tagállamban lehetővé tett 
adókikerülés a többi 22 tagállamban 42,8 
milliárd összegű adóbevétel-kiesést 
eredményez150, ami azt jelenti, hogy ezen 
országok nettó kifizetési pozíciója 
ellensúlyozhatja a többi tagállamnak az 
adóalap tekintetében okozott 
veszteségeket;

__________________
150 Tørsløv, T.R., Wier, L.S. és Zucman G. 
a The missing profits of nations (Az 
országok kieső nyereségei) című művük 
első részében kifejtik, hogy a modern 
makrogazdasági modellek és közzétett 
fizetési mérlegekből származó adatok 
alapján a globális adóbevételben tátongó 
rés mintegy 200 milliárd USD, és az 
adóparadicsomokon keresztül vezetett 
közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) 
a teljes FDI 10–30%-át teszik ki. Ezek a 
számadatok jelentősen magasabbak, mint 
az egyéb módszerek használatával kapott 
eddigi becslések.

310. emlékeztet arra a kutatási 
tanulmányra, amelynek eredményei szerint 
hat uniós tagállamban lehetővé tett 
adókikerülés a többi 22 tagállamban 42,8 
milliárd összegű adóbevétel-kiesést 
eredményez150, ami azt jelenti, hogy ezen 
országok nettó kifizetési pozíciója 
ellensúlyozhatja a többi tagállamnak az 
adóalap tekintetében okozott 
veszteségeket; megjegyzi például, hogy 
Hollandia 11,2 milliárd EUR nettó 
költséget ró az Unió egészére, ami azt 
jelenti, hogy az ország a többi tagállamot 
adójövedelemtől fosztja meg 
multinacionális vállalatok és 
részvényeseik javára;
__________________
150 Tørsløv, T.R., Wier, L.S. és Zucman G. 
a The missing profits of nations (Az 
országok kieső nyereségei) című művük 
első részében kifejtik, hogy a modern 
makrogazdasági modellek és közzétett 
fizetési mérlegekből származó adatok 
alapján a globális adóbevételben tátongó 
rés mintegy 200 milliárd USD, és az 
adóparadicsomokon keresztül vezetett 
közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) 
a teljes FDI 10–30%-át teszik ki. Ezek a 
számadatok jelentősen magasabbak, mint 
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az egyéb módszerek használatával kapott 
eddigi becslések.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/96

Módosítás 96
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
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 2018. évi országjelentés – Belgium; 
2018. évi országjelentés – Ciprus; 2018. 
évi országjelentés – Magyarország; 2018. 
évi országjelentés – Írország; 2018. évi 
országjelentés – Luxemburg; 2018. évi 
országjelentés – Málta; 2018. évi 
országjelentés – Hollandia.

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; kiemeli, 
hogy a Bizottság elismerte, hogy a fent 
említett tagállamok némelyike 
intézkedéseket hozott adórendszere 
javítására a Bizottság bírálatának kezelése 
érdekében1a; megjegyzi, hogy egy 
közelmúltbeli tanulmány1b öt uniós 
tagállamot azonosított társasági 
adóparadicsomként: Ciprus, Írország, 
Luxemburg, Málta és Hollandia; 
hangsúlyozza, hogy az említett tagállamok 
kiválasztására alkalmazott kritériumok és 
módszerek magukban foglalták a káros 
adózási gyakorlatok, az agresszív 
adótervezést elősegítő intézkedések, 
valamint a gazdasági folyamatok 
torzulása átfogó értékelését az Eurostat 
adatai alapján, amelyek között szerepelt a 
nem rezidensek belföldi közvetlentőke-
befektetései és a rezidensek külföldi 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-hu.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-hu.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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közvetlentőke-befektetései, a jogdíjak, a 
kamatok és az osztalékmozgások 
kombinációja; felhívja a Bizottságot, hogy 
jelentős adóreformok végrehajtásáig 
jelenleg legalább ezt az öt tagállamot 
tekintse uniós adóparadicsomnak;
__________________
151 2018. évi országjelentés – Belgium; 
2018. évi országjelentés – Ciprus; 2018. 
évi országjelentés – Magyarország; 2018. 
évi országjelentés – Írország; 2018. évi 
országjelentés – Luxemburg; 2018. évi 
országjelentés – Málta; 2018. évi 
országjelentés – Hollandia.
1a Lásd: 2019. évi országjelentés – 
Belgium; 2019. évi országjelentés – 
Ciprus; 2019. évi országjelentés – 
Magyarország; 2019. évi országjelentés – 
Írország; 2019. évi országjelentés – 
Luxemburg; 2019. évi országjelentés – 
Málta; 2019. évi országjelentés – 
Hollandia 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf )
1b 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-hu.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-hu.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

