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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 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 jogi 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 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására 
alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai 
intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0329),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0317/2018),

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0000/2018),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

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

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amikor a Tanács 1967-ben a 
67/227/EGK tanácsi irányelvvel1 és a 
67/228/EGK tanácsi irányelvvel2 elfogadta 
a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: 
héa) közös rendszerét, kötelezettséget 
vállalt egy olyan, a tagállamok közötti 
kereskedelem adóztatására alkalmazandó 

(1) Amikor a Tanács 1967-ben a 
67/227/EGK tanácsi irányelvvel1 és a 
67/228/EGK tanácsi irányelvvel2 elfogadta 
a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: 
héa) közös rendszerét, kötelezettséget 
vállalt egy olyan, a tagállamok közötti 
kereskedelem adóztatására alkalmazandó 
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végleges héarendszer létrehozására, amely 
az egyetlen tagállamon belüli 
rendszerekhez hasonlóan működik. 
Tekintve, hogy sem a politikai, sem a 
technikai feltételek nem voltak adottak egy 
ilyen rendszer megalkotásához, a 
tagállamok közötti fiskális határok 1992 
végére végbemenő felszámolásakor 
átmeneti héaszabályozás került 
elfogadásra. A jelenleg hatályos 
2006/112/EK tanácsi irányelv3 értelmében 
ezeket az átmeneti szabályokat a 
termékértékesítés vagy a 
szolgáltatásnyújtás származási 
tagállamában történő adóztatás elvén 
alapuló végleges szabályozásnak kell 
felváltania.

végleges héarendszer létrehozására, amely 
az egyetlen tagállamon belüli 
rendszerekhez hasonlóan működik. 
Tekintve, hogy sem a politikai, sem a 
technikai feltételek nem voltak adottak egy 
ilyen rendszer megalkotásához, a 
tagállamok közötti fiskális határok 1992 
végére végbemenő felszámolásakor 
átmeneti héaszabályozás került 
elfogadásra. A jelenleg hatályos 
2006/112/EK tanácsi irányelv3 értelmében 
ezeket az átmeneti szabályokat a 
termékértékesítés vagy a 
szolgáltatásnyújtás származási 
tagállamában történő adóztatás elvén 
alapuló végleges szabályozásnak kell 
felváltania. Ezek az átmeneti szabályok 
azonban már évtizedek óta érvényesek, 
ami egy olyan bonyolult, átmeneti 
héarendszerhez vezetett, amely lehetőséget 
teremt az Unión belüli, határokon átnyúló 
héacsalásra. Mivel ezen átmeneti 
szabályoknak számos hiányossága van, a 
héarendszer nem teljesen hatékony, és 
nem egyeztethető össze a valódi egységes 
piac követelményeivel. Az átmeneti 
héarendszer sebezhetősége mindössze 
néhány évvel a bevezetését követően vált 
nyilvánvalóvá. Az azóta eltelt időszakban 
számos jogalkotási (az igazgatási 
együttműködés javítását szolgáló, az 
összesítő nyilatkozatok tekintetében előírt 
határidőket szűkebbre szabó, ágazati 
fordított adózással kapcsolatos) és nem 
jogalkotási lépésre sor került. A 
héabevétel-kiesésről készült legfrissebb 
tanulmányok mindazonáltal arról 
tanúskodnak, hogy a be nem szedett héa 
továbbra is tetemes összegeket tesz ki. A 
jelenleg hatályos héaszabályok 1992. évi 
bevezetése óta ez az első olyan jogalkotási 
javaslat, amely a határokon átnyúló 
csalás kiváltó okaira kíván megoldással 
szolgálni. A Bizottság „Az egységes piac 
továbbfejlesztése: a polgárok és 
vállalkozások lehetőségeinek bővítése” 
című, 2015. október 28-i közleményében a 
jelenlegi héaszabályozás összetettségét az 
egységes piac kiteljesítése előtt álló egyik 
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fő akadályként határozta meg. 
Ugyanakkor a ténylegesen beszedett 
héabevétel és az elméletileg beszedendő 
összeg különbségeként meghatározott 
héabevétel-kiesés folyamatosan 
emelkedik, és 2015-ben a 28 tagú 
Unióban 151,5 milliárd EUR-t tett ki. Ez 
is mutatja, hogy a héarendszer sürgős és 
átfogó átalakítására van szükség egy 
végleges héarendszer létrehozása céljából, 
meg kell könnyíteni és egyszerűsíteni kell 
az Unión belüli határokon átnyúló 
kereskedelmet, és a rendszert csalásokkal 
szemben ellenállóbbá kell tenni.

__________________ __________________

1 A Tanács 67/227/EGK első irányelve 
(1967. április 11.) a tagállamok forgalmi 
adókra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról (HL 71., 1967.4.14., 
1301. o.).

1 A Tanács 67/227/EGK első irányelve 
(1967. április 11.) a tagállamok forgalmi 
adókra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról (HL 71., 1967.4.14., 
1301. o.).

2 A Tanács 67/228/EGK második irányelve 
(1967. április 11.) a tagállamok forgalmi 
adóra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról – a közös 
hozzáadottértékadó-rendszer struktúrájáról 
és alkalmazási módjairól (HL 71., 
1967.4.14., 1303. o.).

2 A Tanács 67/228/EGK második irányelve 
(1967. április 11.) a tagállamok forgalmi 
adóra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról – a közös 
hozzáadottértékadó-rendszer struktúrájáról 
és alkalmazási módjairól (HL 71., 
1967.4.14., 1303. o.).

3 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. 
november 28.) a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

3 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. 
november 28.) a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Emellett az Európai Bizottság a 
korábbiakban – az Európai Parlament 
támogatásával – mindig is hangsúlyozta, 
hogy a származási helyen történő 
adóztatáson alapuló héarendszer jelenti a 



PE629.628v01-00 8/18 PR\1167476HU.docx

HU

megfelelő választ ahhoz, hogy az uniós 
héarendszer ellenállóbbá váljon a 
csalásokkal szemben, illetve az áll 
leginkább összhangban az egységes piac 
megfelelő működésével. A jelenlegi 
kezdeményezés ezzel szemben a 
tagállamok által előnyben részesített, a 
rendeltetési helyen történő adóztatáson 
alapul, hogy a tagállamok rendelkezzenek 
bizonyos mértékű mozgástérrel a 
héamértékek megállapítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács az Európai Parlament1 és 
a Gazdasági és Szociális Bizottság2

támogatásával megerősítette, hogy a 
származáson alapuló rendszer nem 
valósítható meg, és felkérte a Bizottságot, 
hogy alapos szakértői munkára és a 
tagállamokkal folytatott széles körű 
párbeszédre támaszkodva részletekbe 
menően vizsgálja meg a rendeltetési hely 
szerinti adóztatás elvének megvalósítására 
vonatkozó különböző lehetőségeket3.

(2) A Tanács az Európai Parlament1 és 
a Gazdasági és Szociális Bizottság2

támogatásával megerősítette, hogy a 
származáson alapuló rendszer nem 
valósítható meg, és felkérte a Bizottságot, 
hogy alapos szakértői munkára és a 
tagállamokkal folytatott széles körű 
párbeszédre támaszkodva részletekbe 
menően vizsgálja meg a rendeltetési hely 
szerinti adóztatás elvének megvalósítására 
vonatkozó különböző lehetőségeket3

annak biztosítása érdekében, hogy a 
termékek egyik tagállamból a másikba 
történő értékesítését úgy adóztassák meg, 
mintha a terméket ugyanabban a 
tagállamban vásárolnák meg, mint 
ahonnan származik. A vállalkozások, 
különösképpen a határokon átnyúló 
tevékenységeket folytató kkv-k megfelelési 
költségeinek csökkentéséhez, a határokon 
átnyúló héacsalások kockázatának 
csökkentéséhez, valamint a héával 
kapcsolatos eljárások egyszerűsítéséhez 
elengedhetetlen az egységes uniós 
héaövezet kialakítása. A végleges 
héarendszer megerősíti majd az egységes 
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piacot, és jobb üzleti feltételeket biztosít 
majd a határokon átnyúló kereskedelem 
számára. Az új rendszernek tekintettel kell 
lennie a technológiai fejlemények és a 
digitalizáció következtében szükségessé 
váló változásokra. Ez az irányelv az 
Európai Bizottság által a 2018. január 18-
i javaslatában3a meghatározott, 
úgynevezett „alapvető elemek” 
végrehajtásának technikai intézkedéseit 
állapítja meg. A tagállamoknak ezért meg 
kell hozniuk az említett „alapvető 
elemekre” vonatkozó határozatokat, hogy 
ezen irányelv végrehajtása mielőbb 
megkezdődhessen.

__________________ __________________

1 Az Európai Parlament 2011. október 13-i 
állásfoglalása a héa jövőjéről 
(P7_TA(2011)0436)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU

1 Az Európai Parlament 2011. október 13-i 
állásfoglalása a héa jövőjéről 
(P7_TA(2011)0436)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU

2 Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság 2011. július 14-i véleménye –
Zöld könyv a héa jövőjéről – Úton egy 
egyszerűbb, szilárdabb és hatékonyabb 
héarendszer felé http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE116
8

2 Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság 2011. július 14-i véleménye –
Zöld könyv a héa jövőjéről – Úton egy 
egyszerűbb, szilárdabb és hatékonyabb 
héarendszer felé http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE116
8

3 Council conclusions on the future of VAT 
(A héa jövőjéről szóló tanácsi 
következtetések) – A Gazdasági és 
Pénzügyi Tanács 3167. ülése, Brüsszel, 
2012. május 15. (lásd különösen a B.4.) 
pontot)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.

3 Council conclusions on the future of VAT 
(A héa jövőjéről szóló tanácsi 
következtetések) – A Gazdasági és 
Pénzügyi Tanács 3167. ülése, Brüsszel, 
2012. május 15. (lásd különösen a B.4.) 
pontot)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.

3a A 2006/112/EK irányelvnek a 
hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében 
történő módosításáról szóló tanácsi 
irányelvre irányuló javaslat 
(COM(2018)0020, 2018/0005(CNS)).

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a héára vonatkozó 
cselekvési tervében1 meghatározta a 
héarendszer azon módosításait, amelyekre 
szükség van egy ilyen, az Unión belüli 
kereskedelemre vonatkozó, a határokon 
átnyúló értékesítések rendeltetési helyen 
történő adóztatásán alapuló rendszer 
létrehozásához. Ezt követően a Tanács 
egyetértését fejezte ki az említett 
cselekvési terv következtetéseit illetően, és 
kinyilvánította többek között azon 
véleményét, miszerint a származási helyen 
történő adóztatásnak a végleges 
héarendszer tekintetében eredetileg 
alkalmazni tervezett elvét a rendeltetési 
helyen történő adóztatás elvével kell 
felváltani10.

(3) A Bizottság a héára vonatkozó 
cselekvési tervében1 meghatározta a 
héarendszer azon módosításait, amelyekre 
szükség van egy ilyen, az Unión belüli 
kereskedelemre vonatkozó, a határokon 
átnyúló értékesítések rendeltetési helyen 
történő adóztatásán alapuló rendszer 
létrehozásához. Ezt követően a Tanács 
egyetértését fejezte ki az említett 
cselekvési terv következtetéseit illetően, és 
kinyilvánította többek között azon 
véleményét, miszerint a származási helyen 
történő adóztatásnak a végleges 
héarendszer tekintetében eredetileg 
alkalmazni tervezett elvét a rendeltetési 
helyen történő adóztatás elvével kell 
felváltani10. Ez a változtatás a becslések 
szerint évi 40 milliárd euróval 
csökkentené a héával kapcsolatos, 
határokon átnyúló csalások mértékét.

__________________ __________________

1 Úton egy egységes uniós héaövezet felé –
új döntések szükségeltetnek 
(COM(2016) 148 final, 2016.4.7.).

1 Egy, a héára vonatkozó cselekvési 
tervről – Úton egy egységes uniós 
héaövezet felé – új döntések 
szükségeltetnek (COM(2016)0148, 
2016.4.7.).

2 Lásd: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Lásd: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Általános szabályként a 
termékértékesítések – ideértve az Unión 
belüli termékértékesítéseket is – és a 
szolgáltatásnyújtások vonatkozásában a 
termék értékesítőjét, illetve a szolgáltatás 
nyújtóját kell terhelnie a héafizetési 
kötelezettségnek.

(13) Általános szabályként a 
termékértékesítések – ideértve az Unión 
belüli termékértékesítéseket is – és a 
szolgáltatásnyújtások vonatkozásában a 
termék értékesítőjét, illetve a szolgáltatás 
nyújtóját kell terhelnie a héafizetési 
kötelezettségnek. Ez a szabály lehetővé 
tenné a tagállamok számára, hogy 
hatékonyabban lépjenek fel a 
héacsalásokkal, különösen a Közösségen 
belül eltűnő kereskedő útján elkövetett 
csalásokkal szemben, melyek legalább évi 
50 milliárd euró veszteséget okoznak.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A fordított adózási mechanizmus 
ingó termékekre történő ideiglenes 
alkalmazására vonatkozó szabályokat felül 
kell vizsgálni annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen az összhangot e 
szabályok és az Unión belüli 
termékértékesítésekre kivetett héa 
megfizetésére kötelezett személlyel 
kapcsolatos, újonnan bevezetendő 
szabályok között.

(15) A fordított adózási mechanizmus 
ingó termékekre történő ideiglenes 
alkalmazására vonatkozó szabályokat felül 
kell vizsgálni annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen az összhangot e 
szabályok és az Unión belüli 
termékértékesítésekre kivetett héa 
megfizetésére kötelezett személlyel 
kapcsolatos, újonnan bevezetendő 
szabályok között. Ezen irányelv 
végrehajtása szükségtelenné teheti a 
fordított adózási mechanizmus ideiglenes 
alkalmazását. A Bizottságnak ezért kellő
időben meg kell vizsgálnia, hogy vissza 
kell-e vonni a fordított adózási 
mechanizmus ideiglenes alkalmazására 
irányuló javaslatot.

Or. en
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagyvállalkozásokra vonatkozó, 
héával kapcsolatos jelentéstételi 
kötelezettségek következetességének 
biztosítása érdekében felül kell vizsgálni a 
héabevallások e különös szabályozás 
keretében történő benyújtásának 
gyakoriságát, és e célból elő kell írni, hogy 
a szabályozást alkalmazó adóalanyok a 
szabályozás keretében havonta kötelesek 
héabevallást benyújtani, amennyiben éves 
uniós árbevételük meghaladja a 
2 500 000 EUR-t.

(23) A nagyvállalkozásokra vonatkozó, 
héával kapcsolatos jelentéstételi 
kötelezettségek következetességének 
biztosítása érdekében felül kell vizsgálni a 
héabevallások e különös szabályozás 
keretében történő benyújtásának 
gyakoriságát, és e célból elő kell írni, hogy 
a szabályozást alkalmazó adóalanyok a 
szabályozás keretében havonta kötelesek 
héabevallást benyújtani, amennyiben éves 
uniós héaforgalmuk meghaladja a 
2 500 000 EUR-t.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az Unión belüli termékértékesítés 
mint új fogalom bevezetése következtében 
helyénvaló a „Közösség” kifejezést az 
„Unió” kifejezéssel felváltani és ezáltal 
biztosítani a megfelelő kifejezés naprakész 
és következetes használatát.

(28) Az Unión belüli termékértékesítés 
mint új fogalom bevezetése következtében 
helyénvaló a „Közösség” kifejezést az 
irányelv egészében az „Unió” kifejezéssel 
felváltani és ezáltal biztosítani a megfelelő 
kifejezés naprakész és következetes 
használatát.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A héarendszer reformjára, a 
héacsalások elleni küzdelemre, valamint a 
héabevétel-kiesés csökkentésére irányuló 
jogalkotási intézkedések kizárólag akkor 
járhatnak sikerrel, ha a tagállami 
adóhatóságok a kölcsönös bizalom 
szellemében szorosabban 
együttműködnek, és megosztják egymással 
a rájuk háruló feladatok ellátásához 
szükséges releváns információkat.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
8 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

4a. A 8. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„8. cikk „8. cikk

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a 6. és 7. cikkben megállapított 
rendelkezések – különösen a verseny 
semlegessége vagy a saját források 
szempontjából – már nem indokoltak, 
megfelelő javaslatokat terjeszt a Tanács 
elé.”

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a 6. és 7. cikkben megállapított 
rendelkezések – különösen a verseny 
semlegessége vagy a saját források 
szempontjából – már nem indokoltak, 
megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.”

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés



PE629.628v01-00 14/18 PR\1167476HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a kérelmező olyan adóalany, aki vagy 
amely vámügyi célokra megkapta az 
engedélyezett gazdálkodó státuszt, a (2) 
bekezdésben említett kritériumokat 
teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a kérelmező olyan adóalany, aki vagy 
amely vámügyi célokra megkapta az 
engedélyezett gazdálkodó státuszt, a (2) 
bekezdésben említett kritériumokat ezen 
irányelv alkalmazásában teljesítettnek kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 56 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
145 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

56a. A 145. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság szükség esetén – a 
lehető legrövidebb időn belül –
javaslatokat nyújt be a Tanácsnak annak 
érdekében, hogy pontosítsa a 143. és a 144. 
cikkben meghatározott adómentességek 
alkalmazási körét, valamint azok 
végrehajtásának részletes szabályait.”

„(1) A Bizottság szükség esetén – a 
lehető legrövidebb időn belül –
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak annak 
érdekében, hogy pontosítsa a 143. és a 144. 
cikkben meghatározott adómentességek 
alkalmazási körét, valamint azok 
végrehajtásának részletes szabályait.”

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 59 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
150 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

59a. A 150. cikk (1) bekezdése helyébe a 
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következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság szükség esetén – a 
lehető legrövidebb időn belül –
javaslatokat nyújt be a Tanácsnak annak 
érdekében, hogy pontosítsa a 148. cikkben 
meghatározott adómentességek 
alkalmazási körét, valamint azok 
végrehajtásának részletes szabályait.”

„(1) A Bizottság szükség esetén – a 
lehető legrövidebb időn belül –
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak annak 
érdekében, hogy pontosítsa a 148. cikkben 
meghatározott adómentességek 
alkalmazási körét, valamint azok 
végrehajtásának részletes szabályait.”

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 68 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
166 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

68a. A 166. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

166. cikk 166. cikk

„A Bizottság szükség esetén – a lehető 
legrövidebb időn belül – a HÉA 1. és 2. 
szakaszban meghatározott ügyletekre való 
alkalmazásának közös részletes 
szabályairól szóló javaslatokat nyújt be a 
Tanácsnak.”

„A Bizottság szükség esetén – a lehető 
legrövidebb időn belül – a HÉA 1. és 2. 
szakaszban meghatározott ügyletekre való 
alkalmazásának közös részletes 
szabályairól szóló javaslatokat nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 123 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
293 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

123a. A 293. cikk (1) bekezdésének 
bevezető része helyébe a következő szöveg 
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lép:

„A Bizottság a tagállamoktól kapott 
információ alapján az ezen irányelv 
elfogadásától számítva négyévenként az 
ebben a fejezetben foglalt rendelkezések 
alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be a 
Tanácsnak, amelyhez, szükség esetén, –
figyelembe véve a nemzeti szabályozások 
hosszú távú konvergenciájának 
szükségességét – a következő pontokra 
szóló javaslatokat mellékeli:”

„A Bizottság a tagállamoktól kapott 
információ alapján az ezen irányelv 
elfogadásától számítva négyévenként az 
ebben a fejezetben foglalt rendelkezések 
alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyhez, szükség esetén, – figyelembe 
véve a nemzeti szabályozások hosszú távú 
konvergenciájának szükségességét – a 
következő pontokra szóló javaslatokat 
mellékeli:”

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 166 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
395 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

166a. A 395. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja a Tanácshoz a megfelelő 
javaslatot vagy a kifogásait ismertető 
közleményt, ha ellenzi a kért eltérést.”

„(3) A (2) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz a megfelelő javaslatot vagy a 
kifogásait ismertető közleményt, ha ellenzi 
a kért eltérést.”

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 166 b pont (új)
2006/112/EK irányelv
396 cikk – 3 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

166b. A 396. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja a Tanácshoz a megfelelő 
javaslatot vagy a kifogásait ismertető 
közleményt, ha ellenzi a kért eltérést.”

„(3) A (2) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz a megfelelő javaslatot vagy a 
kifogásait ismertető közleményt, ha ellenzi 
a kért eltérést.”

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 169 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
404 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

169a. A szöveg az 404. cikk után a 
következő 404a. cikkel egészül ki:

„404a. cikk

A Bizottság a tagállamoktól kapott 
információk alapján az (EU) .../...* 
tanácsi irányelv+ elfogadásától számított 
négy éven belül az ezen irányelvbe foglalt 
új rendelkezések végrehajtásáról és 
alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyhez szükség esetén[, és figyelembe 
véve a nemzeti szabályozások hosszú távú 
konvergenciájának szükségességét] 
javaslatokat mellékel.”

_______________

* (EU) .../... tanácsi irányelv a(z) ... 
módosításáról (HL ...).

+ HL: Kérjük, illessze be a PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) dokumentumban 
található irányelv számát, és illessze be az 
említett irányelv számát, dátumát, címét és 
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HL hivatkozását a lábjegyzetbe.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 169 b pont (új)
2006/112/EK irányelv
404 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

166b. A szöveg a 404a. cikk után a 
következő 404b. cikkel egészül ki:

„404b. cikk

Tekintettel a kölcsönös bizalom 
fontosságára a végleges héarendszer 
sikeressége szempontjából, a Bizottság a 
tagállamoktól kapott információ alapján 
az (EU) .../...* tanácsi irányelv+

elfogadásától számított két éven belül 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a releváns 
információk tagállamok adóhatóságai 
közötti megosztásának hatékonyságáról.”

________________

* (EU) .../... tanácsi irányelv a(z) ... 
módosításáról (HL ...).

+ HL: Kérjük, illessze be a PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) dokumentumban 
található irányelv számát, és illessze be az 
említett irányelv számát, dátumát, címét és 
HL hivatkozását a lábjegyzetbe.

Or. en
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