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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 jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást t 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 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási 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 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek 

általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0198), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 50. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0146/2016), 

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az ír parlament és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság 

elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt 

véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a 

szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. szeptember 21-i 

véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság által az eljárási 

szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság jelentésére (A8-

0000/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja kívánja, vagy helyébe másik 

szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 

                                                 
1  HL C 487., 2016.12.28., 62. o. 
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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

-1 preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az egységes piac sarokkövét egy 

méltányos és hatékony vállalati adózási 

rendszernek kell képeznie, valamint az 

egységes piac megfelelő működéséhez és a 

tőkepiaci unió sikeréhez létfontosságú a 

nemzeti adórendszerek végrehajtásának 

összehangolt és harmonizált 

megközelítése, amely hozzájárul az 

adókikerülés és a nyereségátcsoportosítás 

megelőzéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Unióban tevékenységet végző 

multinacionális vállalkozások társasági 

adózásának nyilvánosság általi ellenőrzése 

lényeges eleme a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás további 

előmozdításának, az adózáson keresztül a 

jóléthez való hozzájárulásnak, a 

méltányosabb uniós adóverseny jobban 

informált felek között zajló nyilvános vitán 

keresztül történő kialakításának és a 

nemzeti adórendszerek méltányosságába 

vetett bizalom helyreállításának. A 

nyilvánosság általi ellenőrzés társaságiadó-

információkat tartalmazó jelentés 

közzétételére vonatkozó olyan 

kötelezettség előírásával valósítható meg, 

amely attól függetlenül vonatkozik a 

vállalkozásokra, hogy a multinacionális 

csoport legfelső szintű anyavállalata hol 

telepedett le. 

(5) Az adókikerülés és adókijátszás 

érzékeny bevételkiesést jelent a 

tagállamok számára, amely csökkenti a 

munkahelyteremtés ösztönzését, a 

szegénység felszámolását és a hatékony 

egészségügyi ellátórendszerek fejlesztését 

célzó beruházásokra szánt forrásokat. Az 

Unióban tevékenységet végző 

multinacionális vállalkozások társasági 

adózásának nyilvánosság általi ellenőrzése 

lényeges eleme a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás további 

előmozdításának, az adózáson keresztül a 

jóléthez való hozzájárulásnak, a 

méltányosabb uniós adóverseny jobban 

informált felek között zajló nyilvános vitán 

keresztül történő kialakításának és a 

nemzeti adórendszerek méltányosságába 

vetett bizalom helyreállításának. A 

nyilvánosság általi ellenőrzés társaságiadó-
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információkat tartalmazó jelentés 

közzétételére vonatkozó olyan 

kötelezettség előírásával valósítható meg, 

amely attól függetlenül vonatkozik a 

vállalkozásokra, hogy a multinacionális 

csoport legfelső szintű anyavállalata hol 

telepedett le. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentésnek ki kell terjednie a 

vállalkozás összes tevékenységére vagy 

egy legfelső szintű anyavállalat által 

ellenőrzött csoport minden kapcsolódó 

vállalkozásának összes tevékenységére. Az 

információkat a BEPS 13. fellépése 

vonatkozásában meghatározott 

előírásoknak megfelelően kell megadni, és 

azoknak a nyilvánosság általi hatékony 

ellenőrzéshez szükséges mértékre kell 

korlátozódniuk annak érdekében, hogy a 

közzététel ne járjon aránytalan 

kockázattal vagy hátránnyal. A 

jelentésben röviden ismertetni kell a 

tevékenységek jellegét is. Az ismertetés 

alapulhat az OECD „Transfer Pricing 

Guidelines on Documentation” című 

dokumentuma V. fejezete III. 

mellékletének 2. táblázatában szereplő 

osztályozáson. A jelentésben áttekintő 

jelleggel ismertetni kell az esedékes adók 

és a megfizetett adók összege közötti 

esetleges jelentős csoportszintű eltérés 

okait, figyelembe véve az előző pénzügyi 

évek megfelelő összegeit. 

(8) A társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentésnek ki kell terjednie a 

vállalkozás összes tevékenységére vagy 

egy legfelső szintű anyavállalat által 

ellenőrzött csoport minden kapcsolódó 

vállalkozásának összes tevékenységére. Az 

információkat a BEPS 13. fellépése 

vonatkozásában meghatározott 

előírásoknak megfelelően kell megadni. A 

jelentésben röviden ismertetni kell a 

tevékenységek jellegét is. Az ismertetés 

alapulhat az OECD „Transfer Pricing 

Guidelines on Documentation” című 

dokumentuma V. fejezete III. 

mellékletének 2. táblázatában szereplő 

osztályozáson. A jelentésben áttekintő 

jelleggel ismertetni kell az esedékes adók 

és a megfizetett adók összege közötti 

esetleges jelentős csoportszintű eltérés 

okait, figyelembe véve az előző pénzügyi 

évek megfelelő összegeit. 

Or. en 
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Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az adatokat tagállamok szerinti 

bontásban kell közzétenni annak 

érdekében, hogy a polgárok pontosabban 

tájékozódhassanak afelől, hogyan járulnak 

hozzá a multinacionális vállalkozások az 

egyes tagállamok jólétéhez. Emellett a 

különös kihívásokat jelentő 

adójogrendszerek vonatkozásában a 

multinacionális vállalkozások gazdasági 

egységeire vonatkozó információkat 

ugyancsak magas szintű részletességgel 

kell megjeleníteni. Az adatokat minden 

egyéb harmadik országbeli gazdasági 

egység vonatkozásában aggregált 

formában kell megadni. 

(9) Az adatokat joghatóságok szerinti 

bontásban kell közzétenni annak 

érdekében, hogy a polgárok pontosabban 

tájékozódhassanak afelől, hogyan járulnak 

hozzá a multinacionális vállalkozások az 

egyes tagállamok jólétéhez. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az adóhatóságokon belül 

megfelelő szintű emberi, technikai és 

pénzügyi erőforrások álljanak 

rendelkezésre az automatikus 

információcserére, az adatok 

feldolgozására, valamint az adócsalás és 

adóelkerülés elleni küzdelemre. 

Or. en 
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Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A szakszervezeteket és a 

multinacionális vállalatok alkalmazottait 

rendszeresen és megfelelően tájékoztatni 

kell a vállalat helyzetéről, beleértve a 

foglalkoztatott munkavállalók teljes 

munkaidős egyenértékben kifejezett 

számát, a termelt nyereség és a fizetett 

nyereségadó összegét, illetve a vállalat 

jövőbeli beruházási terveit.   

Or. en 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Azon adójogrendszerek 

azonosítása céljából, amelyek tekintetében 

magas szinten részletezett adatokat kell 

közölni, fel kell hatalmazni a Bizottságot 

arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el 

ezen adójogrendszerek közös uniós 

listájának megállapításra vonatkozóan. 

Ezt a listát az eredményes adóztatás 

külügyi stratégiájáról szóló, az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak címzett 

bizottsági közlemény (COM(2016) 24 

final) 1. melléklete alapján azonosított 

egyes kritériumok alapján kell 

összeállítani. E tekintetben különösen 

fontos, hogy a Bizottság megfelelő, többek 

között szakértői szintű konzultációkat 

folytasson az előkészítés során, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság által jóváhagyott, 

törölve 
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hivatalos aláírásra váró intézményközi 

megállapodás elveinek megfelelően 

kerüljön sor. Ennek megfelelően a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak minden 

dokumentumot a tagállami szakértőkkel 

egy időben kell megkapnia, és 

szakértőiknek következetesen lehetőséget 

kell biztosítani a Bizottság szakértői 

csoportjainak a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok előkészítésével foglalkozó 

ülésein való részvételre. 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a)  Annak érdekében, hogy a 

2013/34/EU irányelv 48b. cikke (1), (3) és 

(4) bekezdésének, valamint a 48c. cikke 

(5) bekezdésének végrehajtása egységes 

feltételek mellett történjen, a Bizottságra 

végrehajtási hatásköröket is kell ruházni. 

Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek1a megfelelően kell gyakorolni.  

 ________________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

Or. en 
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Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, 750 000 000 EUR-t 

meghaladó konszolidált nettó árbevétellel 

rendelkező legfelső szintű anyavállalatok, 

valamint a nemzeti joguk hatálya alá 

tartozó, 750 000 000 EUR-t meghaladó 

nettó árbevétellel rendelkező nem 

kapcsolódó vállalkozások számára, hogy 

évente készítsenek és tegyenek közzé 

társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést. 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, a 3. cikk (7) 

fejezetében meghatározott legfelső szintű 

nagy vállalkozáscsoportok anyavállalatai, 

valamint a nemzeti joguk hatálya alá 

tartozó, a 3. cikk (4) fejezetében 

meghatározott nem kapcsolódó 

nagyvállalatok számára, hogy évente 

készítsenek és tegyenek közzé 

társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést a vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni. 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést nyílt adatformátumban elérhető, 

egységes formanyomtatványban kell 

közzétenni és a vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell  legalább az Unió 

egyik hivatalos nyelvén nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni.  Ugyanezen a napon 

a vállalkozásnak be kell nyújtania e 

jelentést az Európai Bizottság által kezelt 

nyilvántartásba. 

Or. en 
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Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, a 3. cikk (3) és (4) 

bekezdése szerinti középvállalkozások és 

nagyvállalkozások kategóriájába tartozó 
azon leányvállalatok számára, amelyek 750 

000 000 EUR-t meghaladó konszolidált 

nettó árbevétellel rendelkező és valamely 

tagállam nemzeti jogának hatálya alá nem 

tartozó legfelső szintű anyavállalat 

ellenőrzése alá tartoznak, hogy évente 

tegyék közzé a legfelső szintű anyavállalat 

társaságiadó-információit tartalmazó 

jelentését. 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó azon leányvállalatok 

számára, amelyek 40 000 000 EUR-t 

meghaladó konszolidált nettó árbevétellel 

rendelkező és valamely tagállam nemzeti 

jogának hatálya alá nem tartozó legfelső 

szintű anyavállalat ellenőrzése alá 

tartoznak, hogy évente tegyék közzé a 

legfelső szintű anyavállalat társaságiadó-

információit tartalmazó jelentését. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést a leányvállalat vagy egy 

kapcsolódó vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni. 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést nyílt adatformátumban elérhető, 

egységes formanyomtatványban kell 

közzétenni és a leányvállalat vagy egy 

kapcsolódó vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell legalább az Unió 

egyik hivatalos nyelvén nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni. Ugyanezen a napon 

a vállalkozásnak be kell nyújtania e 

jelentést az Európai Bizottság által kezelt 

nyilvántartásba. 

Or. en 
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Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést a fióktelep vagy egy kapcsolódó 

vállalkozás honlapján, közzététele napján 

kell nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést nyílt adatformátumban elérhető, 

egységes formanyomtatványban kell 

közzétenni és a fióktelep vagy egy 

kapcsolódó vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell legalább az Unió 

egyik hivatalos nyelvén nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni. Ugyanezen a napon 

a vállalkozásnak be kell nyújtania e 

jelentést az Európai Bizottság által kezelt 

nyilvántartásba. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48b cikk – 5 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a fióktelepet nyitó vállalkozás 750 

000 000 EUR-t meghaladó konszolidált 

nettó árbevétellel rendelkező és valamely 

tagállam nemzeti jogának hatálya alá nem 

tartozó legfelső szintű anyavállalat által 

ellenőrzött csoport kapcsolódó vállalkozása 

vagy 750 000 000 EUR-t meghaladó nettó 

árbevétellel rendelkező nem kapcsolódó 

vállalkozás; 

a) a fióktelepet nyitó vállalkozás 40 

000 000 EUR-t meghaladó konszolidált 

nettó árbevétellel rendelkező és valamely 

tagállam nemzeti jogának hatálya alá nem 

tartozó legfelső szintű anyavállalat által 

ellenőrzött csoport kapcsolódó vállalkozása 

vagy 40 000 000 EUR-t meghaladó nettó 

árbevétellel rendelkező nem kapcsolódó 

vállalkozás; 

Or. en 
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Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48b cikk – 5 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az a) pontban említett legfelső 

szintű anyavállalatnak nincs a (3) 

bekezdésben említett, a 

középvállalkozások vagy a 

nagyvállalkozások kategóriájába tartozó 

leányvállalata. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tevékenységek jellegének rövid 

ismertetése; 

a) név (nevek), a tevékenységek 

jellegének rövid ismertetése és földrajzi 

hely; 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az alkalmazottak száma; b) az alkalmazottak száma teljes 

munkaidős egyenértékben kifejezve; 
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Or. en 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az eszközérték és ezen eszközök 

karbantartásának éves költsége;  

Or. en 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) eladások és vásárlások; 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – b c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bc) a beruházás értéke 

adójogrendszerek szerinti lebontásban; 

Or. en 
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Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a nettó árbevétel, a kapcsolt 

felekkel lebonyolított ügyletekből 

származó árbevételt is beleértve; 

c) a nettó árbevétel, a kapcsolt 

felekkel lebonyolított ügyletekből és a nem 

kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekből 
származó árbevétel megkülönböztetését is 

beleértve; 

Or. en 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) jegyzett tőke; 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – f b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) a készpénzen vagy a készpénznek 

minősülő eszközökön kívüli tárgyi 

eszközök;  

Or. en 
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Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) kapott állami támogatások; 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – g b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gb) az egyes adójogrendszerekben – az 

Unión belül és kívül egyaránt – működő 

leányvállalkozásaik listája és e 

leányvállalkozások adatai az e cikk 

értelmében az anyavállalkozásokra 

vonatkozó adatszolgáltatási 

követelményeknek megfelelően; 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 2 bekezdés – g c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gc) a 41. cikk (5) bekezdésében 

meghatározottak szerint a kormányzatok 

számára teljesített összes befizetés; 

Or. en 
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Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésben minden egyes tagállam 

vonatkozásában külön kell bemutatni a (2) 

bekezdésben említett információkat. 

Amennyiben egy tagállamban több 

adójogrendszer működik, az információkat 

tagállami szinten kell összevonni. 

A jelentésben minden egyes tagállam 

vonatkozásában külön kell bemutatni a (2) 

bekezdésben említett információkat. 

Amennyiben egy tagállamban több 

adójogrendszer működik, az információkat 

adójogrendszerek szerinti lebontásban kell 

megadni. 

Or. en 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésben ugyancsak külön kell 

feltüntetni az e cikk (2) bekezdésében 

említett információkat minden egyes olyan 

adójogrendszer vonatkozásában, amely a 

megelőző pénzügyi év végén szerepelt az 

egyes adójogrendszerek 48g. cikknek 

megfelelően összeállított közös uniós 

listáján, kivéve, ha a jelentés a 48e. 

cikkben említett felelősségre is 

figyelemmel kifejezetten megerősíti, hogy 

a csoport ilyen adójogrendszer jogának 

hatálya alá tartozó kapcsolódó 

vállalkozásai nem bonyolítanak 

közvetlenül ügyleteket ugyanazon csoport 

valamely tagállam jogának hatálya alá 

tartozó vállalkozással. 

A jelentésben ugyancsak külön kell 

feltüntetni az e cikk (2) bekezdésében 

említett információkat minden egyes 

Unión kívüli adójogrendszer 

vonatkozásában. 
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Or. en 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésben minden egyéb 

adójogrendszer vonatkozásában aggregált 

formában kell bemutatni a (2) 

bekezdésben említett információkat. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48c cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentést legalább az Unió egyik 

hivatalos nyelvén közzé és hozzáférhetővé 

kell tenni a honlapon. 

(5) A társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentést legalább az Unió egyik 

hivatalos nyelvén, nyílt adatformátumban 

elérhető, egységes formanyomtatványban 

közzé és hozzáférhetővé kell tenni a 

honlapon.  Ugyanezen a napon a 

vállalkozásnak be kell nyújtania e 

jelentést az Európai Bizottság által kezelt 

nyilvántartásba. 

Or. en 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 
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2013/34/EU irányelv 

48e cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

ezen irányelv 48b. cikke (3) bekezdésében 

említett leányvállalatok ügyviteli, 

ügyvezető és felügyelő testületének tagjai, 

valamint az ezen irányelv 48b. cikke (4) 

bekezdésében említett fióktelepek esetében 

a 89/666/EGK irányelv 13. cikkében az 

adatközlésre vonatkozóan meghatározott 

formai követelmények teljesítéséért felelős 

személy(ek) a nemzeti jog által rájuk 

ruházott hatáskörükben eljárva kollektív 

felelősséget viseljenek annak biztosításáért, 

hogy a társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentés összeállítása, közzé- és 

hozzáférhetővé tétele – legjobb tudásuk és 

képességeik alapján – a 48b., 48c. és 48d. 

cikk szerint valósul meg. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

ezen irányelv 48b. cikke (3) bekezdésében 

említett leányvállalatok ügyviteli, 

ügyvezető és felügyelő testületének tagjai, 

valamint az ezen irányelv 48b. cikke (4) 

bekezdésében említett fióktelepek esetében 

a 89/666/EGK irányelv 13. cikkében az 

adatközlésre vonatkozóan meghatározott 

formai követelmények teljesítéséért felelős 

személy(ek) a nemzeti jog által rájuk 

ruházott hatáskörükben eljárva kollektív 

felelősséget viseljenek annak biztosításáért, 

hogy a társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentés összeállítása, közzé- és 

hozzáférhetővé tétele a 48b., 48c. és 48d. 

cikk szerint valósul meg. 

Or. en 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48g cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

48g. cikk törölve 

Egyes adójogrendszerek közös uniós 

listája 

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 49. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el egyes adójogrendszerek közös 

uniós listájának összeállításával 

kapcsolatban. A listát azon 

adójogrendszerek értékelése alapján kell 

összeállítani, amelyek nem felelnek meg a 

következő kritériumoknak: 

 



 

PR\1116982HU.docx 21/25 PE597.646v02-00 

 HU 

1.  átláthatóság és információcsere, 

ideértve a kérésre történő 

információcserét és a számlainformációk 

automatikus cseréjét; 

 

2.  méltányos adóverseny;  

3.  a G20-ak és/vagy az OECD 

standardjai; 

 

4.  egyéb releváns standardok, köztük 

a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 

által kialakított nemzetközi standardok. 

 

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a 

listát, és adott esetben új körülmények 

figyelembevétele érdekében módosítja azt. 

 

Or. en 

 

Módosítás   33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

41j cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 48j. cikk 

 A jelentés egységes formája 

 A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 

útján meghatározza a 48b. cikk (1), (3), 

(4) és (6), valamint a 48c. cikk (5) 

bekezdésében említett egységes 

formanyomtatványt. E végrehajtási jogi 

aktusokat a 50. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban kell elfogadni. 

Or. en 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2013/34/EU irányelv 

49 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 49. cikk a következőképpen 

módosul: 

törölve 

a)  A (2) és (3) bekezdés helyébe a 

következő szöveg lép: 

 

„(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (2) 

bekezdésében, a 3. cikk (13) 

bekezdésében, a 46. cikk (2) bekezdésében 

és a 48g. cikkben említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól az 54. cikkben 

említett időponttól kezdődő hatállyal. 

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikk 

(2) bekezdésében, a 3. cikk (13) 

bekezdésében, a 46. cikk (2) bekezdésében 

és a 48g. cikkben említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban 

lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét.” 

 

b)  A szöveg a következő (3a) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a)  Felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

[dátum]-i intézményközi megállapodásban 

foglalt elveknek megfelelően konzultál az 

egyes tagállamok által kijelölt 

szakértőkkel.” 

 

c) Az (5) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

 

„(5)  Az 1. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk 

(13) bekezdése, a 46. cikk (2) bekezdése 

vagy a 48g. cikk értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

 



 

PR\1116982HU.docx 23/25 PE597.646v02-00 

 HU 

aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik.” 

Or. en 
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INDOKOLÁS 

 

A vállalatok adózással kapcsolatos adataira vonatkozó országonkénti nyilvános jelentéstétel a 

nemzetközi adókikerülés és adókijátszás, illetve a különböző adórendszerek közötti negatív 

verseny elleni küzdelem kulcsfontosságú eleme. Az irányelv kínálta előnyök ugyanakkor 

ennél sokkal messzebbre mutatnak. A növekvő mobilitásra, valamint a globális és európai 

szintű gazdasági tevékenységekre tekintettel a közzététellel járó átláthatóság az erős 

vállalatirányítás elengedhetetlen feltétele, illetve a vállalati társadalmi felelősségvállalás 

fokozásának eszköze. 

 

A polgárok jelenleg még annak megállításához sem tudják felhasználni a vállalatok által 

közzétett pénzügyi beszámolókat, hogy az adójogrendszerükben működnek-e multinacionális 

vállalatok. Mivel a multinacionális vállalatok egyre összetettebbekké és gyakran sajnos egyre 

kevésbé átláthatóvá válnak, ez a probléma csak tovább súlyosbodik. A legtöbb ország 

nemzetközi számviteli standardokat alkalmaz. Ezért az országonkénti nyilvános jelentéstétel 

költséghatékony módszert kínál ahhoz, hogy változás következzen be a nemzetközi vállalatok 

átláthatósága terén, amely társadalmaink – köztük a polgárok, a részvényesek, az 

adóhatóságok, a beruházók, a közgazdászok – javára fog válni, és eszközt kínál számukra a 

kormányzatok és a multinacionális vállalatok elszámoltatásához.  

 

Az előadók szerint az irányelv – az adózással és a vállalatok elszámoltatásával kapcsolatos 

célkitűzéseken túlmenően – ahhoz is eszközt biztosít, hogy megerősödjön a munkavállalók 

tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga. A nyilvános jelentéstétel megerősíti a 

párbeszédet és előmozdítja a kölcsönös bizalmat a vállalatokon belül, mivel célt és 

megbízható adatokat biztosít a vállalatok helyzetéről, fokozva az összes érdekelt fél, köztük a 

munkavállalók kiigazítási igényeket illető tudatosságát. Emellett a munkavállalók részévételét 

is elősegíti a vállalat működésében és jövőjében, fokozva a versenyképességet. 

 

Az Európai Parlament hosszú ideje szorgalmazza az országonkénti nyilvános jelentéstételt.   

Már 2011-ben elfogadott egy állásfoglalást az országonkénti nyilvános jelentéstételről, és 

megállapította, hogy a pénzügyi beszámolás minősége kulcsfontosságú az adókijátszás elleni 

eredményes küzdelemhez, és az hasonlóan előnyös lenne valamennyi ágazatban a befektetők 

számára, ezáltal globális szinten hozzájárulva a jó kormányzáshoz. Az országonkénti 

nyilvános jelentéstétel 2011-ben a nem pénzügyi beszámolóról szóló irányelv keretében is 

napirendre került.  Amikor a részvényesi jogok reformjának előadója, Sergio Cofferati az 

országonkénti nyilvános jelentéstételnek a számviteli irányelvbe való bevezetését 

szorgalmazta, a Bizottság végre úgy határozott, hogy a számviteli irányelvet módosító jogi 

aktus formájában konkrét javaslatot nyújt be az ügyben.   A számviteli irányelvet módosító 

eme jogi aktus  kulcsfontosságú szerepet játszhat a vállalati jelentéstétel terén. 

 

Az előadók javasolják a vállalatok által nyújtandó információ átláthatóságának fokozását, és 

az alábbi lényeges módosításokat javasolják a Bizottság szövegéhez:   

 

• A jogalkotás minőségének javítása fényében el kell kerülni új vállalatkategóriák és -

csoportok bevezetését. A számviteli irányelv ezzel kapcsolatos módosítását a számviteli 

irányelv logikájához kell igazítani. A mikro-, kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok 

küszöbértékeit már régóta meghatározták. Ennek fogalma az 1978-as negyedik társasági jogi 
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irányelvre vezethető vissza. Egy újabb küszöbérték bevezetése iránti igényeket a Bizottság 

mostanáig nem tudta kielégítően megindokolni.  Mivel a kkv-k nem rendelkeznek forrásokkal 

ahhoz, hogy a nyereség mesterséges átcsoportosítása érdekében postafiókcéges struktúrákba 

ruházzanak be, a multinacionális vállalatokhoz képest jelentős versenyhátrányba kerülnek. Az 

egészségesen működő egységes piac biztosítása érdekében méltányos, hatékony, átlátható, 

növekedésbarát és egységes társaságiadó-rendszert kell kialakítani, amely azon az elven 

alapul, hogy a nyereséget abban az országban kell megadóztatni, ahol arra szert tettek. 

Ennélfogva  új közzétételi követelményeknek kell alávetni a 3. cikk (7) fejezetében 

meghatározott nagy vállalkozáscsoportokat, valamint a 3. cikk (4) bekezdésében 

meghatározott nagyvállalatokat.  

 

• Az előadók véleménye szerint nem lenne megfelelő az irányelv hatályát az uniós 

tagállamokra és adóparadicsomokra vonatkozó információkra korlátozni, és ezért – még ha 

elvileg az adóparadicsomok egyértelmű kritériumok alapján kialakított uniós feketelistájának 

ötletét sem vetik el –, javasolják, hogy a multinacionális vállalatok minden olyan joghatóságra 

lebontva nyújtsanak tájékoztatást, amelyekben tevékenykednek, az Európai Unión kívüli 

területeket is beleértve.  Ezen információk nyilvános közzététele nem tekinthető a nem 

együttműködő joghatóságok elleni szankciónak, sokkal inkább előfeltétele a jól működő 

egységes piacon működő joghatóságoknak.  

 

• A nyilvános ellenőrzés és a vállalatok globális átláthatóságának fokozása érdekében az 

előadók úgy vélik, hogy a multinacionális vállalatoknak közzé kell tenniük minden olyan 

országra vonatkozó információt, amelyekben tevékenykednek, hogy az adót ott fizessék be, 

ahol a nyereségre ténylegesen szert tettek. Az előadók a fejlesztési szempontú uniós 

szakpolitikai koherenciával összhangban szorgalmazzák a nem összesített adatok közzétételét, 

mivel annak célja az adózási megfelelés, valamint a fejlődő országok hathatós támogatása 

abban, hogy hozzáférjenek az adóbevételeikhez. 

 

• Az előadók alapvetően fontosnak tartják, hogy a közzététel formája lehetővé tegye az 

adatok összehasonlítását, ennélfogva az irányelv hatálya alá tartozó valamennyi vállalatra 

vonatkozóan javasolják a jelentéstételi dokumentumok formátumának egységesítését. 

 

Az előadók végezetül szeretnék kiemelni, hogy az egységes piac megfelelő működéséhez 

fontos a vállalati jelentéstételi rendszer összehangolt és harmonizált megközelítéssel történő 

végrehajtása. Ezzel összefüggésben az előadók még egyszer szeretnék hangsúlyozni, hogy a 

multinacionális vállalatok tevékenységeinek nagyobb átláthatósága kulcsfontosságú ahhoz, 

hogy fel lehessen számolni a különböző mechanizmusokkal, például postafiókcégekkel, 

szabadalmi adókedvezményekkel és transzferárazással működtetett nyereségátcsoportosítást, 

illetve az adózási gyakorlatok egyes jogrendszerek közötti – túlságosan gyakran a polgárok, 

különösen az adófizetők, alkalmazottak és kkv-k kárára alkalmazott – egészségtelen versenyt. 

 


