
RR\1195180HU.docx PE644.767v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

A9-0055/2019

13.12.2019

*
JELENTÉS
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a 
kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő 
módosításáról és a 904/2010/EU rendeletnek a kisvállalkozásokra vonatkozó 
különös szabályozás megfelelő alkalmazásának nyomon követését célzó 
közigazgatási együttműködés és információcsere tekintetében történő 
módosításáról szóló tanácsi irányelv tervezetéről
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Inese Vaidere

(ismételt konzultáció – az Eljárási Szabályzat 84. cikke)
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)



PE644.767v02-00 2/7 RR\1195180HU.docx

HU

PR_CNS_LegAct_app

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a 
kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról és 
a 904/2010/EU rendeletnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás 
megfelelő alkalmazásának nyomon követését célzó közigazgatási együttműködés és 
információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelv tervezetéről
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács tervezetére (13952/2019),

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0021),

– tekintettel 2018. szeptember 11-i álláspontjára1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács ismételten konzultált a Parlamenttel (C9--0166/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 82. és 84. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0055/2019),

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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INDOKOLÁS

A Tanács az ECOFIN 2019. november 8-i ülésén megállapodásra jutott kisvállalkozásokra 
(kkv-kra) alkalmazandó héaszabályok további egyszerűsítésére vonatkozó általános 
megközelítésről. 

A Tanács ezenfelül úgy határozott, hogy általános megközelítéséről újból konzultál az 
Európai Parlamenttel, mivel annak szövege valóban jelentősen eltér a Bizottság eredeti, 2018. 
január 18-i javaslatától.

Az eredeti bizottsági javaslatnak és a Tanács általános megközelítésének egyaránt az a célja, 
hogy új szabályokat vezessen be a kkv-kra háruló adminisztratív terhek és megfelelési 
költségek csökkentése, továbbá annak érdekében, hogy olyan adózási környezet kialakítását 
segítse elő, amely támogatja a kkv-kat a növekedésben és a határokon átnyúló kereskedelem 
hatékonyabbá tételében. 

E cél elérése érdekében a Bizottság több olyan intézkedést vezetett be, amelyeket a Tanács 
általános megközelítése is nagyjából megtartott:

először is, a Tanács általános megközelítése fenntartja a Bizottság azon javaslatát, hogy az 
egységes piac szellemében és azzal összhangban a kkv-k héamentességét kiterjesszék a nem 
letelepedett kkv-kra is.

Másodszor, a Tanács általános megközelítése a bizottsági javaslatban előirányzottak szerint 
meghosszabbítja a mentességről a rendes héarendszerre áttérő kkv-k számára biztosított 
átmeneti időszakot.

A Tanács általános megközelítésében továbbfejlesztették a „kkv-kra vonatkozó egyablakos 
rendszert” (egyablakos ügyintézés), és a tagállamok közötti információcserére irányuló 
közigazgatási együttműködésre további részletes rendelkezései összhangban állnak az 
Európai Parlament e javaslatról szóló előző jelentésében foglalt kérésekkel.

Végezetül a Tanács nyomatékos felkérést kap, hogy mielőbb hivatalosan is hagyja jóvá e 
szabályokat, lehetővé téve azok mihamarabbi hatálybalépését és végrehajtását annak 
érdekében, hogy azok az uniós kkv-k javára váljanak.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím a közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó 
különös szabályozás tekintetében

Hivatkozások: 13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 
2018/0006(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultáció dátuma

5.2.2018

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ECON
25.11.2019

Előadók:
       A kijelölés dátuma

Inese Vaidere
18.11.2019

Egyszerűsített eljárás – a határozat 
dátuma

12.12.2019

Vizsgálat a bizottságban 12.12.2019

Az elfogadás dátuma 12.12.2019

Benyújtás dátuma 13.12.2019


