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Szóbeli választ igénylő kérdés  O-000040/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Irene Tinagli
a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

Tárgy: Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0

A 2008–2009-es pénzügyi válságot, valamint a különböző adókijátszási, agresszív adótervezési és 
adókikerülési gyakorlatokkal kapcsolatban napvilágot látott információkat követően a G20-országok 
megállapodtak abban, hogy ezeket a kérdéseket az OECD szintjén, az adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással (BEPS) kapcsolatos projekten keresztül, az adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással (BEPS) kapcsolatos cselekvési terv létrehozása révén kezelik. Nem 
született azonban megállapodás arról, hogy miként kell kezelni a gazdaság digitalizációja által okozott 
adóügyi kihívásokat, így 2015-ben az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
1. fellépésről külön jelentést tettek közzé.

A nemzetközi tárgyalások 2019-ben az OECD/G20 inkluzív keretrendszerével (130 ország 
bevonásával) újraindultak, és az OECD munkaprogramot indított a digitalizációból eredő adózási 
kihívások kezelésére.

Az OECD/G20 szintjén folytatott megbeszélések két pillér köré csoportosulnak: az első pillér az 
adóztatási jogok új felosztását határozza meg új keretrendszer és új nyereségfelosztási szabályok 
révén, a második pillér pedig az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
fennmaradó kérdésekkel foglalkozik, és intézkedéseket vezet be a minimális adómérték biztosítása 
érdekében.

A Parlament az alábbi kérdéseket intézi a Bizottsághoz:

1. Hogyan szándékozik a Bizottság közös uniós álláspontot képviselni a gazdaság digitalizációjából 
eredő adózási kihívásokról folytatott nemzetközi OECD-megbeszéléseken, mivel ez 
kulcsfontosságú az európai érdekek érvényesítéséhez és egy egységes uniós fellépéshez?

2. Hogyan kívánja a Bizottság biztosítani, hogy az első és a második pillérről folyó nemzetközi 
tárgyalások koherensek legyenek és összhangban maradjanak az olyan uniós javaslatokkal, 
mint a közös konszolidált társaságiadó-alap, a digitális szolgáltatási adó és a jelentős digitális 
jelenlét adóztatása? A Bizottság várakozásai szerint az első és a második pillér milyen hatást 
gyakorol majd ezekre a javaslatokra és a tagállamok általi adóbeszedésre?

3. Hogyan készül fel a Bizottság e lehetséges nemzetközi megállapodás végrehajtására, és 
amennyiben nem születik nemzetközi megoldás, mikor és hogyan fog a Bizottság fellépni annak 
érdekében, hogy összehangolt uniós választ biztosítson az egységes piac további 
szétaprózódása ellen?
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