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MÓDOSÍTÁSOK 

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi 

Chartájára, és különösen a személyes 

adatok védelméhez való jog és a 

vállalkozás szabadsága tiszteletben 

tartására, 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A határokon átnyúló adókikerülés, az 

agresszív adótervezés és a káros 

adóverseny problémája az elmúlt években 

egyre súlyosabb kihívásként merült fel, és 

az Európai Unióban és világszerte előtérbe 

került. Az adóbázis-erózió jelentősen 

csökkenti a nemzeti adóbevételeket, ami 

nehezíti, hogy a tagállamok 

növekedésbarát adópolitikát 

alkalmazzanak. Az adózási megfontolások 

által vezérelt konstrukciók esetében hozott 

feltételes adómegállapítási határozatok 

mesterségesen magas jövedelmek alacsony 

mértékű megadóztatásához vezetnek a 

feltételes adómegállapítási határozatot 

kibocsátó országban, és minden egyéb 

érintett országban mesterségesen alacsony 

szintű adóköteles jövedelmet 

eredményezhetnek. Sürgősen szükség van 

ezért az átláthatóság növelésére. Ennek 

érdekében meg kell erősíteni a 2011/16/EU 

tanácsi irányelv13 által létrehozott 

(1) A határokon átnyúló adókikerülés, az 

agresszív adótervezés és a káros adózási 

gyakorlatok problémája az elmúlt években 

egyre súlyosabb kihívásként merült fel, és 

az Európai Unióban és világszerte előtérbe 

került. Az adóbázis-erózió jelentősen 

csökkenti a nemzeti adóbevételeket, ami 

nehezíti, hogy a tagállamok 

növekedésbarát adópolitikát 

alkalmazzanak. Bizonyos – az adózási 

megfontolások által vezérelt konstrukciók 

esetében hozott – feltételes 

adómegállapítási határozatok azonban 

mesterségesen magas jövedelmek alacsony 

mértékű megadóztatásához vezettek a 

feltételes adómegállapítási határozatot 

kibocsátó, módosító vagy felülvizsgáló 

országban, és minden egyéb érintett 

országban mesterségesen alacsony szintű 

adóköteles jövedelmet eredményeztek. 

Sürgősen szükség van ezért az átláthatóság 

növelésére és további uniós szintű 
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eszközöket és mechanizmusokat. fellépésre. A jogszerűtlen adókikerülés 

modelljeit fel kell számolni. Ennek 

érdekében meg kell erősíteni a 2011/16/EU 

tanácsi irányelv13 által létrehozott 

eszközöket és mechanizmusokat. 

________________ ________________ 

13 A Tanács 2011. február 15-i 2011/16/EU 

irányelve az adózás területén történő 

közigazgatási együttműködésről és a 

77/799/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.). 

13 A Tanács 2011. február 15-i 2011/16/EU 

irányelve az adózás területén történő 

közigazgatási együttműködésről és a 

77/799/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.). 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2014. december 18-i 

következtetéseiben az Európai Tanács 

hangsúlyozta, hogy sürgősen elő kell 

mozdítani az adókikerülés és az agresszív 

adótervezés elleni küzdelemre irányuló 

erőfeszítéseket mind globális, mind uniós 

szinten. Kiemelve az átláthatóság 

fontosságát, az Európai Tanács üdvözölte a 

Bizottság azon szándékát, hogy javaslatot 

terjesszen elő a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk EU-n belüli automatikus 

cseréjéről. 

(2) 2014. december 18-i 

következtetéseiben az Európai Tanács 

hangsúlyozta, hogy sürgős előrelépésre 

van szükség az adókikerülés és az 

agresszív adótervezés elleni küzdelemre 

irányuló erőfeszítések terén mind globális, 

mind európai szinten. Kiemelve az 

átláthatóság fontosságát, az Európai Tanács 

üdvözölte a Bizottság azon szándékát, 

hogy javaslatot terjesszen elő a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk EU-n belüli automatikus 

cseréjéről. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2011/16/EU irányelv öt 

meghatározott esetben és konkrét 

határidőket előírva rendelkezik a 

tagállamok közötti kötelező spontán 

információcseréről. Az azon esetekre 

vonatkozó spontán információcsere, 

(3) A 2011/16/EU irányelv öt 

meghatározott esetben és konkrét 

határidőket előírva rendelkezik a 

tagállamok közötti kötelező spontán 

információcseréről, és világosan előírja, 

hogy a tagállamok nem végezhetnek 
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amikor egy tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságának oka van 

feltételezni, hogy egy másik tagállamban 

adóbevétel-kiesés következhet be, már ma 

is alkalmazandó azokra a határokon 

átnyúló vonatkozással rendelkező feltételes 

adómegállapítási határozatokra, amelyeket 

egy tagállam egy meghatározott adózónak 

címez az adózási rendelkezések jövőbeli 

értelmezése és alkalmazása tárgyában. 

önkényes adatgyűjtést (ún. „fishing 

expedition”), vagy nem kérhetnek 

információkat akkor, ha valószínűtlen, 

hogy a kért információk az adott adófizető 

adóügyei tekintetében lényegesek 

lennének. Az azon esetekre vonatkozó 

spontán információcsere, amikor egy 

tagállam hatáskörrel rendelkező 

hatóságának oka van feltételezni, hogy egy 

másik tagállamban adóbevétel-kiesés 

következhet be, már ma is alkalmazandó 

azokra a határokon átnyúló vonatkozással 

rendelkező feltételes adómegállapítási 

határozatokra, amelyeket egy tagállam egy 

meghatározott adózónak címez az adózási 

rendelkezések jövőbeli értelmezése és 

alkalmazása tárgyában. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A határokon átnyúló vonatkozású 

feltételes adómegállapítási határozatokra és 

az előzetes árképzési megállapodásokra 

vonatkozó kötelező automatikus 

információcsere esetében a hatékony 

információcsere biztosítása céljából meg 

kell tiltani az információcsere 

megtagadásának lehetőségét, amennyiben 

az üzleti, ipari vagy szakmai titok, 

kereskedelmi folyamat vagy olyan 

információ felfedéséhez vezet, amelynek 

felfedése sérti a közrendet. Az üzleti 

érdekek védelmét megfelelően biztosítja a 

tagállamok között kötelezően megosztandó 

információk korlátozott jellege. 

(5) A határokon átnyúló vonatkozású 

feltételes adómegállapítási határozatokra és 

az előzetes árképzési megállapodásokra 

vonatkozó kötelező automatikus 

információcsere esetében az 

információcsere hatékonyságának, 

szerepének és megfelelő működésének 

megfelelő szinten tartása érdekében meg 

kell tiltani az információcsere 

megtagadásának lehetőségét, amennyiben 

az üzleti, ipari vagy szakmai titok, 

kereskedelmi folyamat vagy olyan 

információ felfedéséhez vezet, amelynek 

felfedése sérti a közrendet. A tagállamok 

között kötelezően megosztandó 

információk korlátozott jellegének 

biztosítania kell ezen üzleti érdekek 

elégséges védelmének minimális szintjét. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 
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5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A feltételes adómegállapítás a 

jogszabályok következetes és átlátható 

alkalmazását biztosítja. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Az átlátható adózási szabályok 

jogbiztonságot nyújtanak az adófizetők és 

az üzleti vállalkozások számára, és 

ösztönzik a beruházásokat. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A határokon átnyúló vonatkozású 

feltételes adómegállapítási határozatokra és 

az előzetes árképzési megállapodásokra 

vonatkozó kötelező automatikus 

információcsere előnyeinek kihasználása 

érdekében az információkat a 

határozatok/megállapodások kibocsátását 

követően haladéktalanul továbbítani kell, 

és ennek érdekében az információközlésre 

rendszeres időközöket kell megállapítani. 

(6) A határokon átnyúló vonatkozású 

feltételes adómegállapítási határozatokra és 

az előzetes árképzési megállapodásokra 

vonatkozó kötelező automatikus 

információcsere előnyeinek kihasználása 

érdekében az információkat a 

határozatok/megállapodások kibocsátását 

követően haladéktalanul továbbítani kell. A 

megfelelés elmulasztása esetére hatékony 

és célravezető szankciókat lehet 

kidolgozni.  . 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tagállamoknak a megosztandó 

alapvető információkat a Bizottsággal is 

közölniük kell. Ez lehetővé teszi, hogy a 

Bizottság mindenkor nyomon követhesse 

és értékelhesse a határokon átnyúló 

vonatkozású feltételes adómegállapítási 

határozatokra és az előzetes árképzési 

megállapodásokra vonatkozó automatikus 

információcsere tényleges alkalmazását. 

Ez a tájékoztatás nem mentesíti a 

tagállamokat azon kötelezettségük alól, 

hogy az állami támogatásokat bejelentsék 

a Bizottságnak. 

(8) A tagállamoknak meg kell osztaniuk az 

alapvető információkat az új, biztonságos 

központi átlátható adóügyi biztonsági 

nyilvántartással. A Bizottságnak a 

Szerződésekben előírt szerepe, hogy 

gondoskodjon az uniós jogszabályoknak a 

polgárok érdekében történő megfelelő 

végrehajtásáról. E tekintetben a 

Bizottságnak meg kell tennie a szükséges 

lépéseket az adókikerülés leküzdésére 

vonatkozó jogszabályoknak való 

megfelelés ellenőrzése érdekében, 

tiszteletben tartva eközben a tagállamok 

adóügyi szuverenitását. A tagállamok 

adóügyi szuverenitására vonatkozó 

alapvető elvet a közvetlen adók esetében 

érvényre kell juttatni, és a szubszidiaritás 

elve nem kerülhet veszélybe. A 

Bizottságnak az agresszív adótervezés 

leküzdése érdekében hatékonyan és 

szigorúan érvényre kell juttatnia az állami 

támogatásra vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Rendkívül fontos, hogy a 

vállalatok azokban az országokban 

fizessenek adót, amelyekben a nyereségük 

keletkezett. 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Minden hatékony automatikus 

információcsere-rendszer működésének 

szükséges eleme az információt fogadó 

tagállam információt közlő tagállam felé 

történő visszajelzése. Célszerű ezért olyan 

intézkedéseket megállapítani, amelyek 

lehetővé teszik a visszajelzést abban az 

esetben, ha az információt felhasználták, és 

a 2011/16/EU irányelv egyéb rendelkezései 

alapján nem adható visszajelzés. 

(9) Minden hatékony automatikus 

információcsere-rendszer működésének 

szükséges eleme az információt fogadó 

tagállam információt közlő tagállam felé 

történő visszajelzése, mivel ez serkenti a 

közigazgatási együttműködést a 

tagállamok között. Célszerű ezért olyan 

intézkedéseket megállapítani, amelyek 

lehetővé teszik a visszajelzést abban az 

esetben, ha az információt felhasználták, és 

a 2011/16/EU irányelv egyéb rendelkezései 
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alapján nem adható visszajelzés. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A tagállamoknak minden szükséges 

intézkedést meg kell hozniuk annak 

érdekében, hogy a határokon átnyúló 

vonatkozású feltételes adómegállapítási 

határozatokra és az előzetes árképzési 

megállapodásokra vonatkozó hatékony és 

lehető legszélesebb körű kötelező 

automatikus információcsere útjában álló 

akadályokat felszámolják. 

(11) A tagállamoknak minden szükséges 

intézkedést meg kell hozniuk annak 

érdekében, hogy az együttműködés és az 

átláthatóság fokozása céljával 

felszámolják a határokon átnyúló 

vonatkozású feltételes adómegállapítási 

határozatokra és az előzetes árképzési 

megállapodásokra vonatkozó hatékony és 

lehető legszélesebb körű kötelező 

automatikus információcsere útjában álló 

akadályokat, figyelembe véve az 

automatikus információcserére vonatkozó 

átfogó OECD-standardot – mint 

minimumstandardot –, valamint a 

tagállamok azon kötelezettségvállalását, 

hogy intézkedéseket tesznek az 

adókikerülés megelőzése érdekében 

azáltal, hogy alkalmazzák a G20-ak / az 

OECD országonkénti beszámolóra 

vonatkozó modelljeit, sőt, fontolóra véve 

akár azok meghaladását is. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Tekintetbe kell venni a svéd 

parlamentnek a szubszidiaritás elvéről 

szóló, a 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően megküldött, indokolással 

ellátott véleményét, amelyben megerősíti, 

hogy a jelenlegi javaslat a hatékony 

információcsere megvalósításához 

szükséges korlátokon belül marad, 

másrészt azonban úgy véli, hogy az 
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információszolgáltatásra vonatkozó 

kötelezettség tág jellege olyan mennyiségű 

információáramlást gerjeszthet, amely 

gátolhatja a cél elérését; és amelyben a 

svéd parlament azon aggodalmának is 

hangot ad, hogy a jelenlegi javaslat 

bizonyos vonatkozásokban, többek között 

a visszamenőlegesség túlságosan hosszú 

időszaka tekintetében túllépi a szükséges 

mértéket. 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15b) Fontos, hogy a tagállamok adóügyi 

szuverenitására vonatkozó alapvető elvet a 

közvetlen adók esetében is érvényre kell 

juttatni, és hogy a jelenlegi javaslat nem 

sértheti a szubszidiaritás elvét; 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és szem előtt tartja 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában elismert alapelveket. Ezen 

belül mindenekelőtt teljes mértékben 

biztosítani kívánja a személyes adatok 

védelmének és a vállalkozás 

szabadságának tiszteletben tartását. 

(16) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és szem előtt tartja 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában elismert alapelveket. Ezen 

belül mindenekelőtt teljes mértékben 

biztosítani kívánja a személyes adatok 

védelmének és a vállalkozás 

szabadságának tiszteletben tartását. A 

személyes adatok csak konkrét, kifejezett 

és jogszerű célból kezelhetők, és csak 

abban az esetben, ha ez a cél 

szempontjából megfelelő, releváns és nem 

túlzott mértékű. E jogok bármely 

korlátozása csak az Alapjogi Charta 52. 

cikkének (1) bekezdésében foglalt 

feltételek tiszteletben tartása mellett 

rendelhető el. Korlátozások csak az 



 

PE565.191v03-00 10/14 AD\1074851HU.doc 

HU 

arányosság elvének tiszteletben tartása 

mellett és csak abban az esetben 

rendelhetők el, ha összhangban állnak 

jogszabályokban rögzített szükséges és 

tényleges általános érdekű 

célkitűzésekkel, vagy mások jogainak és 

szabadságainak védelmében szükségesek. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Mivel ezen irányelv célját, 

nevezetesen a tagállamok közötti, a belső 

piac megfelelő működésével 

összeegyeztethető hatékony közigazgatási 

együttműködést a tagállamok nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban a szükséges egységesség és 

hatékonyság miatt e célok jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez az 

irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez 

szükséges mértéket. 

(17) Mivel ezen irányelv célját, 

nevezetesen a tagállamok közötti, a belső 

piac megfelelő működésével 

összeegyeztethető feltételek mellett 

folytatott, hatékony közigazgatási 

együttműködést a tagállamok nem tudják 

kielégítően megvalósítani, európai szinten 

azonban a szükséges egységesség és 

hatékonyság miatt e célok jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez az 

irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez 

szükséges mértéket. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

2011/16/EU irányelv 

3 cikk – 9 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 8. cikk (1) bekezdése és a 8a. cikk 

alkalmazásában előre meghatározott 

információk előzetes megkeresés nélküli, 

rendszeres, előre meghatározott 

időközönként történő közlése egy másik 

tagállammal. A 8. cikk (1) bekezdésének 

a) a 8. cikk (1) bekezdése és a 8a. cikk 

alkalmazásában előre meghatározott 

információk előzetes megkeresés nélküli, 

rendszeres, előre meghatározott 

időközönként történő közlése egy másik 

tagállammal annak érdekében, hogy az 
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alkalmazásában a rendelkezésre álló 

információra való hivatkozás az 

információt közlő tagállam 

adónyilvántartásaiban szereplő, az adott 

tagállam információgyűjtésre és -

feldolgozásra szolgáló eljárásaival 

összhangban visszakereshető információra 

vonatkozik; 

automatikus információcsere előnyei 

rendszeres és megfelelő jelleggel 

kerüljenek kihasználásra. A 8. cikk (1) 

bekezdésének alkalmazásában a 

rendelkezésre álló információra való 

hivatkozás az információt közlő tagállam 

adónyilvántartásaiban szereplő, az adott 

tagállam információgyűjtésre és -

feldolgozásra szolgáló eljárásaival 

összhangban visszakereshető információra 

vonatkozik; 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2011/16/EU irányelv 

8a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben egy tagállam ezen 

irányelv hatálybalépését követően 

határokon átnyúló vonatkozású feltételes 

adómegállapítási határozatot vagy előzetes 

árképzési megállapodást bocsát ki vagy 

módosít, hatáskörrel rendelkező hatósága 

automatikus csere útján információt közöl 

erről minden más tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságával és az Európai 

Bizottsággal. 

(1) Amennyiben egy tagállam ezen 

irányelv hatálybalépését követően 

határokon átnyúló vonatkozású feltételes 

adómegállapítási határozatot vagy előzetes 

árképzési megállapodást bocsát ki vagy 

módosít, hatáskörrel rendelkező hatósága 

automatikus csere útján információt közöl 

erről minden más tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságával és az új központi 

átlátható adóügyi nyilvántartással. A 

Bizottság értékeli és ellenőrzi az 

automatikus információcsere hatékony 

alkalmazását.  

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2011/16/EU irányelv 

8a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező 

hatóságai azokról a határokon átnyúló 

vonatkozású feltételes adómegállapítási 

határozatokról és előzetes árképzési 

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező 

hatóságai azokról a határokon átnyúló 

vonatkozású feltételes adómegállapítási 

határozatokról és előzetes árképzési 



 

PE565.191v03-00 12/14 AD\1074851HU.doc 

HU 

megállapodásokról is információt közölnek 

minden más tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságával és az Európai 

Bizottsággal, amelyeket ezen irányelv 

hatálybalépése előtt tíz évvel kezdődő 

időszakban bocsátottak ki, és ezen irányelv 

hatálybalépése napján is hatályosak. 

megállapodásokról is információt közölnek 

az összes többi tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságával és a központi 

átlátható adóügyi nyilvántartással, 

amelyeket ezen irányelv hatálybalépése 

előtt öt évvel kezdődő időszakban 

bocsátottak ki, és ezen irányelv 

hatálybalépése napján és azt követő 

időszakra vonatkozóan is hatályosak. 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2011/16/EU irányelv 

8 a cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az a hatáskörrel rendelkező hatóság, 

amellyel az információt az (1) bekezdésnek 

megfelelően közölték, azonnal, de 

legkésőbb a kézhezvétel után hét 

munkanappal – lehetőség szerint 

elektronikus úton – visszaigazolja az 

információt közlő hatóságnak az 

információ kézhezvételét.  

(7) Az a hatáskörrel rendelkező hatóság, 

amellyel az információt az (1) bekezdésnek 

megfelelően közölték, azonnal, de 

legkésőbb a kézhezvétel után hét 

munkanappal – lehetőség szerint 

elektronikus úton – visszaigazolja az 

információt közlő hatóságnak az 

információ kézhezvételét, ezáltal 

megkönnyítve az automatikus 

információcsere hatékony rendszerének 

működését. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2011/16/EU irányelv 

23 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottsággal az ezen irányelv 

értelmében közölt információkat a 

Bizottság az uniós hatóságokra 

alkalmazandó rendelkezésekkel 

összhangban bizalmasan kezeli.  

(1) A Bizottsággal az ezen irányelv 

értelmében közölt információkat a 

Bizottság az uniós hatóságokra 

alkalmazandó, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 8. cikkében rögzített 
rendelkezésekkel összhangban bizalmasan 

kezeli  
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Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

2011/16/EU irányelv 

25 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. A rendelet a következő cikkel egészül 

ki: 

 „25a. cikk 

 Ezen irányelvnek összhangban kell állnia 

az OECD fejleményeivel, és figyelembe 

kell vennie az OECD átfogó, a 

számlainformációk automatikus cseréjére 

vonatkozó standardban rögzített 

szabálykészletét.”. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új) 

2011/16/EU irányelv 

25 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9b. A rendelet a következő cikkel egészül 

ki: 

 „25b. cikk 

 Ezen irányelv nem gátolja a tagállamokat 

abban, hogy további intézkedéseket 

tegyenek hazai vagy megállapodáson 

alapuló rendelkezések kidolgozására az 

adókikerülés megelőzése érdekében.” 
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