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Módosítás 14
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TANÁCS IRÁNYELVE a közös 
konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA)

A TANÁCS IRÁNYELVE a választható
közös konszolidált társaságiadó-alapról 
(VKKTA)

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg egészére érvényes, amelyben KKTA helyett mindenütt VKKTA-nak 
kell szerepelnie.

Módosítás 15
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és, különösen, annak 
115. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és, különösen, annak 
115. és 136. cikkére,

Or. fr

Indokolás

Ha nem lehetséges a mind a 27 tagállamra történő alkalmazás, két lehetőség nyílik a szűkebb
körben történő továbblépésre: a megerősített együttműködés vagy az euróövezeti alkalmazás. 
A 136. cikkre való hivatkozás lehetővé tenné, hogy az euróövezet kívánság szerint önmagában 
is alkalmazhassa ezt a rendszert.

Módosítás 16
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
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1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) területén a 
megerősített együttműködés
engedélyezéséről szóló, […] […]-i tanácsi 
határozatra,

Or. fr

Indokolás

Ha nem lehetséges a mind a 27 tagállamra történő alkalmazás, két lehetőség nyílik a szűkebb 
körben történő továbblépésre: a megerősített együttműködés vagy az euróövezeti alkalmazás.
A megerősített együttműködés engedélyezéséhez a Tanács határozata szükséges.

Módosítás 17
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unión belül határon 
átnyúló üzleti tevékenységet folytatni 
kívánó vállalatok komoly akadályokkal és 
piaci torzulásokkal szembesülnek a 27 
különböző társaságiadó-rendszer megléte 
miatt. Ezek az akadályok és torzulások 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését. Az akadályok visszafogják az 
uniós beruházásokat és ellentétesek a 
Bizottság „EURÓPA 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címmel, 
2010. március 3-án elfogadott 
közleményében7 rögzített prioritásokkal. 
Ellentétesek a magas versenyképességű 
szociális piacgazdaságra vonatkozó 
követelményekkel is.

törölve

Or. en
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Módosítás 18
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unión belül határon 
átnyúló üzleti tevékenységet folytatni 
kívánó vállalatok komoly akadályokkal és 
piaci torzulásokkal szembesülnek a 27 
különböző társaságiadó-rendszer megléte 
miatt. Ezek az akadályok és torzulások 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését. Az akadályok visszafogják az 
uniós beruházásokat és ellentétesek a 
Bizottság „EURÓPA 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címmel, 
2010. március 3-án elfogadott 
közleményében rögzített prioritásokkal. 
Ellentétesek a magas versenyképességű 
szociális piacgazdaságra vonatkozó 
követelményekkel is.

(1) A 27 nemzeti társaságiadó-rendszer  
EU-ban való megléte összhangban van a 
szubszidiaritás elvével, valamint a 
tagállamok közvetlen adók – többek között 
a társaságiadó-alap és -kulcs(ok) –
területén fennálló szuverenitásával. Az 
Európai Unión belül határon átnyúló üzleti 
tevékenységet folytatni kívánó egyes
vállalatok azonban komoly akadályokkal 
és piaci torzulásokkal szembesülhetnek a 
27 különböző társaságiadó-rendszer 
megléte miatt. Ezek az akadályok és 
torzulások meghatározott körülmények 
között akadályozhatják az egységes uniós 
piac megfelelő működését. Az akadályok 
visszafoghatják az uniós beruházásokat és 
ellentétesek lehetnek a Bizottság 
„EURÓPA 2020 – Az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” címmel, 2010. március 3-án 
elfogadott közleményében7 rögzített 
prioritásokkal. Ellentétesek lehetnek a 
magas versenyképességű egységes piacra
vonatkozó követelményekkel is.

Or. en

Módosítás 19
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unión belül határon 
átnyúló üzleti tevékenységet folytatni 
kívánó vállalatok komoly akadályokkal és 
piaci torzulásokkal szembesülnek a 27 

(1) Az Európai Unión belül határon 
átnyúló üzleti tevékenységet folytatni 
kívánó vállalatok komoly akadályokkal és 
piaci torzulásokkal szembesülnek a 27 
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különböző társaságiadó-rendszer megléte 
miatt. Ezek az akadályok és torzulások 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését. Az akadályok visszafogják az 
uniós beruházásokat és ellentétesek a 
Bizottság „EURÓPA 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címmel, 
2010. március 3-án elfogadott 
közleményében rögzített prioritásokkal. 
Ellentétesek a magas versenyképességű 
szociális piacgazdaságra vonatkozó 
követelményekkel is.

különböző társaságiadó-rendszer megléte 
miatt. Ezek az akadályok és torzulások 
akadályozzák a belső piac megfelelő 
működését, és ösztönzik az adóversenyt és 
a legalacsonyabb mértékért való 
versengést. Az akadályok visszafogják az 
uniós beruházásokat és ellentétesek a 
Bizottság „EURÓPA 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címmel, 
2010. március 3-án elfogadott 
közleményében rögzített prioritásokkal. 
Ellentétesek a magas versenyképességű 
szociális piacgazdaságra vonatkozó 
követelményekkel is.

Or. pt

Módosítás 20
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez az irányelv gyökeresen új 
megközelítést tartalmaz a társasági adó 
egyik alapvető elemét illetően, amelynek 
tekintetében a Lisszaboni Szerződés nem 
határozza meg a tagállamok számára a 
harmonizálás kötelezettségét. Ezért ennek 
az irányelvnek az EU-ban való bevezetése 
előtt egy független hatásvizsgálaton 
alapuló, alapos elemzést kell végezni. Egy
önkéntes tagállamban lefolytatott kísérleti 
projektet is mérlegelni kellene az irányelv 
adóbeszedésre és -bevételre, valamint az 
adókijátszás, adócsalás és kettős adóztatás
elleni küzdelemre kifejtett gyakorlati 
hatásának jobb felmérése érdekében.

Or. en
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Módosítás 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Másrészről a 27 különböző 
társaságiadó-rendszer fennállása a 
határon átnyúló tevékenységet folytató 
vállalatoknak jelentős teret enged az 
adóelkerülésre és az adókijátszásra. Ez 
jelentős terhet ró az állami 
költségvetésekre. Emellett ellentétes a 
Bizottság „EURÓPA 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című, 
2010. március 3-án elfogadott 
közleményében rögzített prioritásokkal, és 
nem egyeztethető össze a szociális 
piacgazdaságra vonatkozó 
követelményekkel sem.

Or. de

Módosítás 22
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A korábbi biztos, Mario Monti által 
„Az egységes piac jövője� címmel 
készített jelentés megállapítja, hogy az 
adóverseny nem érinti hátrányosan a 
növekedést az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 23
Diogo Feio
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Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adópolitikáknak célként kell 
kitűzniük az európai versenyképesség 
előmozdítását és az európai vállalkozások, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
költségeinek csökkentését.

Or. en

Módosítás 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nemzeti költségvetések most 
szembesülnek az uniós tagállamok közötti 
pusztító adóverseny egyre súlyosabb 
következményeivel. A jelenlegi gazdasági 
és pénzügyi válság egyik fő oka a túlzott 
állami eladósodottság. Ebből kifolyólag a 
társasági adó 25%-os alsó korlátjának 
bevezetése objektíven indokolt és célszerű
is. Mivel ez a lépés egyébként nem 
érintené az adók tagállamok általi szabad 
megszabását, összeegyeztethető lenne a 
szubszidiaritás elvével.

Or. de

Módosítás 25
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az adóhatóságok közötti fokozottabb
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együttműködés az EU-n belül határon 
átnyúló tevékenységet folytató 
vállalkozások költségeinek és 
adminisztratív terheinek jelentős 
csökkenéséhez vezethet.

Or. en

Módosítás 26
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Szem előtt tartva, hogy az európai 
vállalkozási szektorban mennyire fontosak 
a kis- és középvállalkozások, és hogy 
kulcsszerepet töltenek be, hatásvizsgálatot 
kellene végezni, amely fényt derítene arra, 
hogy milyen többletértéket nyújthatna ez 
az irányelv a kkv-k számára, és milyen 
akadályokat jelent majd számukra; ezt –
amennyiben szükséges – friss 
javaslatokkal kell kísérni.

Or. pt

Módosítás 27
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A határon átnyúló üzleti tevékenység 
útjában álló adózási akadályok különösen 
nagy terhet jelentenek a kis- és 
középvállalkozásoknak, amelyeknek 
nincsenek forrásaik a piaci hiányosságok 
kezelésére.

(2) Az adózási akadályok különösen nagy 
terhet jelenthetnek a határon átnyúló 
tevékenységet folytató kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv-knek), mivel 
ezeknek többnyire nincsenek forrásaik a 
piaci hiányosságok kezelésére.

Or. en
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Módosítás 28
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A határon átnyúló üzleti tevékenység 
útjában álló adózási akadályok különösen 
nagy terhet jelentenek a kis- és 
középvállalkozásoknak, amelyeknek 
nincsenek forrásaik a piaci hiányosságok 
kezelésére.

(2) A határon átnyúló üzleti tevékenység 
útjában álló adózási akadályok érinthetik a 
kis- és középvállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 29
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Tagállami, illetve – a költségvetési és 
jogalkotási hatáskörökkel rendelkező 
régiók esetében – regionális szinten is 
ösztönözni kell az adókulcsok terén folyó 
tisztességes versenyt.

Or. en

Módosítás 30
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok között a kettős adózatás 
elkerüléséről létrejött egyezmények 

(3) A tagállamok között a kettős adózatás 
elkerüléséről létrejött egyezmények 
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rendszere sem jelent megfelelő megoldást. 
A társasági adóra vonatkozó jelenlegi uniós 
jogszabályok csak kevés konkrét 
problémával foglalkoznak.

rendszere a helyes irányba tett lépés, de 
többet kell tenni a kettős adóztatás elleni 
hathatós küzdelem érdekében. A társasági 
adóra vonatkozó jelenlegi uniós 
jogszabályok a Lisszaboni Szerződés 
rendelkezéseivel összhangban csak kevés 
konkrét problémával foglalkoznak, mert az 
Unió – a tagállamoktól eltérően – nem 
rendelkezik tág hatáskörökkel 
általánosságban a közvetlen adók, és 
különösen a társaságiadó-alap és -
kulcs(ok) területén.

Or. en

Módosítás 31
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adóverseny a kiadások ellenőrzés 
alatt tartására szorítja a kormányokat. Az 
egész Unióra kiterjedő, önkéntes közös 
konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) 
bevezetése azonban nem zavarhatja az 
adóversenyt, minthogy a rendszer nem 
foglalja magában az adókulcsok 
harmonizálását.

Or. en

Indokolás

A KKTA-nak önkéntesnek kell lennie a vállalatok számára. Egy kötelező rendszer magasabb 
költségekhez vezet, különösen a kkv-k számára, és ezért nem teremt nagyobb növekedést és 
versenyképességet az európai piacon. Emellett értéket képvisel az egymással versengő 
rendszerek fennállása és az intézményi verseny is. Nem ajánlatos a rendszert kötelezővé tenni, 
mielőtt ismertté válnának a gyakorlati tapasztalatok és a rendszer hatásai.

Módosítás 32
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Uniót a társasági adó 
alkalmazásában egységes piacként tekintő 
rendszer elősegítené az Unióban rezidens 
vállalatok határon átnyúló tevékenységét, 
továbbá azt, hogy az Unió a nemzetközi 
beruházások megvalósításának 
versenyképesebb helyszíne legyen. Ez a 
rendszer a leginkább azáltal valósítható 
meg, hogy lehetővé teszi, hogy azok a 
vállalatok, amelyeknek egynél több 
tagállamban keletkezik adófizetési 
kötelezettségük, egyetlen adóalap-
számítási szabályrendszer szerint 
tehessenek eleget e kötelezettségüknek és 
egy adóhatóság joghatálya alá tartozzanak 
az Unióban („egyablakos ügyintézés”). E 
szabályokat azoknak az Unióban a 
társasági adó hatálya alá tartozó 
szervezetek számára is biztosítani kell, 
amelyek nem tagjai vállalatcsoportnak.

(4) Az Európai Uniót a társasági adó 
alkalmazásában egységes piacként tekintő 
rendszer elősegítené az Unióban rezidens 
vállalatok határon átnyúló tevékenységét, 
továbbá azt, hogy az Unió a nemzetközi 
beruházások megvalósításának 
versenyképesebb helyszíne legyen. Ez a 
rendszer a leginkább és a 
legigazságosabban azáltal valósítható meg, 
hogy előírja, hogy azok a vállalatok és 
vállalatcsoportok, amelyeknek egynél több 
tagállamban keletkezik adófizetési 
kötelezettségük, egyetlen adóalap-
számítási szabályrendszernek feleljenek 
meg, és lehetővé teszi számukra, hogy egy 
adóhatóság joghatálya alá tartozzanak az 
Unióban („egyablakos ügyintézés”).

Or. fr

Módosítás 33
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Uniót a társasági adó 
alkalmazásában egységes piacként tekintő 
rendszer elősegítené az Unióban rezidens 
vállalatok határon átnyúló tevékenységét, 
továbbá azt, hogy az Unió a nemzetközi 
beruházások megvalósításának 
versenyképesebb helyszíne legyen. Ez a 
rendszer a leginkább azáltal valósítható 
meg, hogy lehetővé teszi, hogy azok a
vállalatok, amelyeknek egynél több 
tagállamban keletkezik adófizetési 

(4) Az Európai Uniót a társasági adó 
alkalmazásában az érdekelt vállalatok 
szempontjából egységes piacként tekintő 
rendszer elősegítheti az Unióban rezidens 
vállalatok határon átnyúló tevékenységét, 
továbbá azt, hogy az Unió a nemzetközi 
beruházások megvalósításának 
versenyképesebb helyszíne legyen. Ez a 
rendszer a leginkább azáltal valósítható 
meg, hogy lehetővé teszi, hogy azok az 
érdekelt vállalatcsoportok, amelyeknek 
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kötelezettségük, egyetlen adóalap-
számítási szabályrendszer szerint 
tehessenek eleget e kötelezettségüknek és 
egy adóhatóság joghatálya alá tartozzanak 
az Unióban („egyablakos ügyintézés”). E 
szabályokat azoknak az Unióban a 
társasági adó hatálya alá tartozó 
szervezetek számára is biztosítani kell, 
amelyek nem tagjai vállalatcsoportnak.

egynél több tagállamban keletkezik 
adófizetési kötelezettségük, egyetlen 
adóalap-számítási szabályrendszer szerint 
tehessenek eleget e kötelezettségüknek és 
egy adóhatóság joghatálya alá tartozzanak 
az Unióban („egyablakos ügyintézés”). E 
szabályokat azoknak az Unióban a 
társasági adó hatálya alá tartozó, érdekelt
szervezetek számára is biztosítani kell, 
amelyek nem tagjai vállalatcsoportnak.

Or. en

Módosítás 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Uniót a társasági adó 
alkalmazásában egységes piacként tekintő 
rendszer elősegítené az Unióban rezidens 
vállalatok határon átnyúló tevékenységét, 
továbbá azt, hogy az Unió a nemzetközi 
beruházások megvalósításának 
versenyképesebb helyszíne legyen. Ez a 
rendszer a leginkább azáltal valósítható 
meg, hogy lehetővé teszi, hogy azok a 
vállalatok, amelyeknek egynél több 
tagállamban keletkezik adófizetési 
kötelezettségük, egyetlen adóalap-
számítási szabályrendszer szerint 
tehessenek eleget e kötelezettségüknek és 
egy adóhatóság joghatálya alá tartozzanak 
az Unióban („egyablakos ügyintézés”). E 
szabályokat azoknak az Unióban a 
társasági adó hatálya alá tartozó 
szervezetek számára is biztosítani kell, 
amelyek nem tagjai vállalatcsoportnak.

(4) Az Európai Uniót a társasági adó 
alkalmazásában egységes piacként tekintő 
rendszer elősegítené az Unióban rezidens 
vállalatok határon átnyúló tevékenységét, 
továbbá azt, hogy az Unió a nemzetközi 
beruházások megvalósításának 
versenyképesebb helyszíne legyen. Ez a 
rendszer a leginkább azáltal valósítható 
meg, hogy előírja, hogy azok a 
vállalatcsoportok, amelyeknek egynél több 
tagállamban keletkezik adófizetési 
kötelezettségük, egyetlen adóalap-
számítási szabályrendszer szerint 
tehessenek eleget e kötelezettségüknek és 
egy adóhatóság joghatálya alá tartozzanak 
az Unióban („egyablakos ügyintézés”). E 
szabályokat azoknak az Unióban a 
társasági adó hatálya alá tartozó 
szervezetek számára is biztosítani kell, 
amelyek nem tagjai vállalatcsoportnak.

Or. de
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Módosítás 35
Iliana Ivanova

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Uniót a társasági adó 
alkalmazásában egységes piacként tekintő 
rendszer elősegítené az Unióban rezidens 
vállalatok határon átnyúló tevékenységét, 
továbbá azt, hogy az Unió a nemzetközi 
beruházások megvalósításának 
versenyképesebb helyszíne legyen. Ez a 
rendszer a leginkább azáltal valósítható 
meg, hogy lehetővé teszi, hogy azok a 
vállalatok, amelyeknek egynél több 
tagállamban keletkezik adófizetési 
kötelezettségük, egyetlen adóalap-
számítási szabályrendszer szerint 
tehessenek eleget e kötelezettségüknek és 
egy adóhatóság joghatálya alá tartozzanak 
az Unióban („egyablakos ügyintézés”). E 
szabályokat azoknak az Unióban a 
társasági adó hatálya alá tartozó 
szervezetek számára is biztosítani kell, 
amelyek nem tagjai vállalatcsoportnak.

(4) Az Európai Uniót a társasági adó 
alkalmazásában egységes piacként tekintő 
választható rendszer elősegítené az 
Unióban rezidens vállalatok határon 
átnyúló tevékenységét, továbbá azt, hogy 
az Unió a nemzetközi beruházások 
megvalósításának versenyképesebb 
helyszíne legyen. Ez a rendszer a leginkább 
azáltal valósítható meg, hogy lehetővé 
teszi, hogy azok a vállalatcsoportok, 
amelyeknek egynél több tagállamban 
keletkezik adófizetési kötelezettségük, 
választásuk szerint egyetlen adóalap-
számítási szabályrendszer szerint 
tehessenek eleget e kötelezettségüknek és 
egy adóhatóság joghatálya alá tartozzanak 
az Unióban („egyablakos ügyintézés”). E 
szabályokat azoknak az Unióban a 
társasági adó hatálya alá tartozó 
szervezetek számára is biztosítani kell, 
amelyek nem tagjai vállalatcsoportnak.

Or. en

Módosítás 36
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A széles adóalap, a konszolidálás és a 
tagállamok társaságiadó-kulcsokkal 
kapcsolatos szuverenitása miatt a javasolt 
adórendszer csak akkor életképes, ha az
valamennyi uniós tagállam, valamint az 
Unióban működő valamennyi vállalat 
számára szabadon választható marad. A 
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választható közös konszolidált 
társaságiadó-alapnak (VKKTA) ezért csak 
azokra a tagállamokra szabad 
alkalmazandónak lennie, amelyek 
szabadon ezen irányelv bevezetése mellett 
döntenek, valamint azon határon 
átnyúlóan működő vállalatokra, amelyek 
szabadon ezt az adórendszert választanák.

Or. en

Módosítás 37
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 
illetően.

törölve

Or. fr

Módosítás 38
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem emelnek akadályokat az 
egységes piac működése elé, hanem 
lehetővé teszik és ösztönzik az 
adóversenyt, kezdeményezni szükséges az 
adókulcsok harmonizálásának folyamatát, 
amelynek alsó és felső határértékek 
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illetően. megszabásával kell kezdődnie, és egy 
európai uniós szinten egységes kulcsban 
kell kiteljesednie.

Or. pt

Módosítás 39
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a
rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 
illetően.

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a választható közös konszolidált 
társaságiadó-alap (VKKTA) befolyásolja a 
tagállamok szuverenitását a nemzeti 
adókulcs(ok), különösen a társaságiadó-
kulcs(ok) meghatározását illetően.

Or. en

Módosítás 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 
illetően.

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) alapjaiban
befolyásolja a tagállamok mérlegelési 
jogkörét a nemzeti társaságiadó-kulcs(ok) 
meghatározását illetően, feltéve, hogy nem 
állapítanak meg az Unióban megszabott 
adókulcs-minimumok alatti adókulcsot.

Or. de
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Módosítás 41
Iliana Ivanova

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 
illetően.

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések hozzájárulnak az EU egészének 
versenyképességéhez, így nem szabad, 
hogy a rendszer (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 
illetően.

Or. en

Módosítás 42
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös konszolidált
társaságiadó-alap (KKTA) befolyásolja a 
tagállamok mérlegelési jogkörét a nemzeti 
társaságiadó-kulcs(ok) meghatározását 
illetően.

(5) Mivel az adómértékekben jelentkező 
eltérések nem jelentenek ugyanilyen 
akadályokat, így nem szükséges, hogy a 
rendszer (a közös társaságiadó-alap (KTA) 
befolyásolja a tagállamok mérlegelési 
jogkörét a nemzeti társaságiadó-kulcs(ok) 
meghatározását illetően.

Or. en

Indokolás

A közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetése a nyereségek és veszteségek összevonása 
miatt erős negatív hatással járna sok tagállam nemzeti költségvetésére. A gazdasági válság és 
az államháztartások konszolidálásának idején kerülnünk kell az állami bevételeket csökkentő 
eszközök bevezetését. A bürokrácia csökkentése és az európai társaságok jogi környezetének 
javítása érdekében inkább egy közös társaságiadó-alap bevezetését kellene mérlegelnük 
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(konszolidáció nélkül).

Módosítás 43
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem az első lépés a 
tagállami társaságiadó-kulcsok 
harmonizációja felé. Ha azonban ennek 
az irányelvnek az értékelésekor 
nyilvánvalóvá válik, hogy a társasági 
adózás gazdasági eredményessége, 
hatékonysága és igazságossága 
szempontjából előnyös lenne a kulcsok 
bizonyos fokú harmonizálása, ennek egy 
megfelelő minimumszint megállapítására 
kell korlátozódnia.

Or. en

Módosítás 44
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A KKTA-nak a növekedés és a 
munkahelyteremtés ösztönzésére kell 
irányulnia az adminisztratív költségek, a 
bürokrácia csökkentése, a kettős adóztatás 
felszámolása és az uniós vállalatok 
adókijátszási kiskapuinak lezárása révén . 
A rendszernek nem szabad strukturális 
lefelé irányuló nyomást gyakorolnia a 
tagállami társaságiadó-kulcsokra vagy 
bevételekre.

Or. en
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Módosítás 45
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem a tagállami 
társaságiadó-kulcsok harmonizálása felé 
vezető első lépés. Minden tagállam 
fenntartja szuverén jogát saját 
társaságiadó-kulcsának meghatározására.

Or. en

Módosítás 46
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A KKTA-t globális összefüggésben 
kell vizsgálni. Az új rendszert gondosan 
össze kell hangolni a nemzetközi szinten 
kötött megállapodásokkal és alkalmazott 
elvekkel. A rendszer uniós vállalatok 
globális tevékenységére gyakorolt hatását 
teljes mértékben figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 47
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A konszolidáció a rendszer lényeges törölve
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eleme, mivel azok a főbb adózási 
akadályok, amelyekkel az unióbeli 
vállalatok szembesülnek, kizárólag így 
kezelhetők. Kiküszöböli a 
transzferárképzési követelményeket és a 
csoporton belüli kettős adóztatást. 
Ezenkívül az adóalanyok vesztesége 
automatikusan levonható az ugyanazon 
csoport más tagjainak nyereségéből.

Or. en

Indokolás

A közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetése a nyereségek és veszteségek összevonása 
miatt erős negatív hatással járna sok tagállam nemzeti költségvetésére. A gazdasági válság és 
az államháztartások konszolidálásának idején kerülnünk kell az állami bevételeket csökkentő 
eszközök bevezetését. A bürokrácia csökkentése és az európai társaságok jogi környezetének 
javítása érdekében inkább egy közös társaságiadó-alap bevezetését kellene mérlegelnük 
(konszolidáció nélkül).

Módosítás 48
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A konszolidáció a rendszer lényeges 
eleme, mivel azok a főbb adózási 
akadályok, amelyekkel az unióbeli 
vállalatok szembesülnek, kizárólag így 
kezelhetők. Kiküszöböli a 
transzferárképzési követelményeket és a 
csoporton belüli kettős adóztatást. 
Ezenkívül az adóalanyok vesztesége 
automatikusan levonható az ugyanazon 
csoport más tagjainak nyereségéből.

(6) A konszolidáció a rendszer lényeges 
eleme, mivel azok a főbb adózási 
akadályok, amelyekkel az unióbeli 
vállalatok szembesülnek, kizárólag így 
kezelhetők. Kiküszöböli a 
transzferárképzési követelményeket és a 
csoporton belüli kettős adóztatást. 
Ezenkívül az adóalanyok vesztesége 
automatikusan levonható az ugyanazon 
csoport más tagjainak nyereségéből. A 
közös konszolidált társaságiadó-alap 
megvalósítása azonban a konszolidálási 
mechanizmus miatt egyes tagállamokban 
negatív hatást gyakorolhat az 
adóbevételekre. Ezzel kapcsolatban a 
tagállamoknak kell megválasztaniuk, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazása mellett döntenek-e.
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Or. en

Módosítás 49
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A konszolidáció a rendszer lényeges 
eleme, mivel azok a főbb adózási 
akadályok, amelyekkel az unióbeli 
vállalatok szembesülnek, kizárólag így 
kezelhetők. Kiküszöböli a 
transzferárképzési követelményeket és a 
csoporton belüli kettős adóztatást. 
Ezenkívül az adóalanyok vesztesége 
automatikusan levonható az ugyanazon 
csoport más tagjainak nyereségéből.

(6) A konszolidáció a rendszer lényeges 
eleme, mivel azok a főbb adózási 
akadályok, amelyekkel az unióbeli 
vállalatok szembesülnek, kizárólag így 
kezelhetők. Kiküszöböli a 
transzferárképzési követelményeket és a 
csoporton belüli kettős adóztatást. 
Ezenkívül az adóalanyok vesztesége 
automatikusan levonható az ugyanazon 
csoport más tagjainak nyereségéből. A 
KKTA azonban az adózás szempontjából 
nem semleges intézkedés. Az Európai 
Bizottság saját hatásvizsgálata szerint az 
uniós adóalap az önkéntes KKTA alapján 
2,7%-kal fog csökkenni .

Or. en

Módosítás 50
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A konszolidáció a rendszer lényeges 
eleme, mivel azok a főbb adózási 
akadályok, amelyekkel az unióbeli 
vállalatok szembesülnek, kizárólag így 
kezelhetők. Kiküszöböli a 
transzferárképzési követelményeket és a 
csoporton belüli kettős adóztatást. 
Ezenkívül az adóalanyok vesztesége 
automatikusan levonható az ugyanazon 

(6) A konszolidáció a rendszer lényeges 
eleme, mivel azok a főbb adózási 
akadályok, amelyekkel az azonos 
csoportba tartozó, az Unión belül határon 
átnyúlóan működő vállalatok 
szembesülnek, kizárólag így kezelhetők. 
Kiküszöböli a transzferárképzési 
követelményeket és a csoporton belüli 
kettős adóztatást. Ezenkívül az adóalanyok 
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csoport más tagjainak nyereségéből. vesztesége automatikusan levonható az 
ugyanazon csoport más tagjainak 
nyereségéből.

Or. en

Módosítás 51
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A konszolidáció szükségszerű velejárói 
azok a szabályok, amelyek az eredmények 
arányos felosztására vonatkoznak a 
csoporttagok székhelye szerinti 
tagállamok között.

törölve

Or. en

Indokolás

A közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetése a nyereségek és veszteségek összevonása 
miatt erős negatív hatással járna sok tagállam nemzeti költségvetésére. A gazdasági válság és 
az államháztartások konszolidálásának idején kerülnünk kell az állami bevételeket csökkentő 
eszközök bevezetését. A bürokrácia csökkentése és az európai társaságok jogi környezetének 
javítása érdekében inkább egy közös társaságiadó-alap bevezetését kellene mérlegelnük 
(konszolidáció nélkül).

Módosítás 52
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) El kell végezni annak értékelését és 
megfelelő tanulmányozását, hogy ezek az 
új szabályok milyen gazdasági hatással 
járnak majd a helyi hatóságok irányítási 
rendszereire, különösen azokat a 
többletköltségeket, amelyek e 
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hatóságoknál felmerülhetnek, és 
vizsgálatot kellene végezni az adóalap 
újraelosztásának kiszámítása érdekében 
alkalmazandó módszer tekintetében is.

Or. pt

Módosítás 53
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel elsődlegesen azoknak a 
vállalatoknak az igényeit hivatott 
szolgálni, amelyek határon átnyúló 
módon működnek, a rendszernek 
választhatónak kell lennie, a meglévő 
nemzeti társaságiadó-rendszerek mellett.

törölve

Or. fr

Módosítás 54
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel elsődlegesen azoknak a 
vállalatoknak az igényeit hivatott 
szolgálni, amelyek határon átnyúló 
módon működnek, a rendszernek 
választhatónak kell lennie, a meglévő 
nemzeti társaságiadó-rendszerek mellett.

(8) Mivel csak akkor érdemes 
adóharmonizációról beszélni, ha az az 
Európai Unió egészét lefedi, a rendszernek
kötelezőnek kell lennie, és azt valamennyi 
tagállamra és vállalatra alkalmazni kell.

Or. pt

Módosítás 55
Danuta Jazłowiecka
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Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel elsődlegesen azoknak a 
vállalatoknak az igényeit hivatott szolgálni, 
amelyek határon átnyúló módon 
működnek, a rendszernek választhatónak 
kell lennie, a meglévő nemzeti 
társaságiadó-rendszerek mellett.

(8) Mivel elsődlegesen azoknak a 
vállalatoknak az igényeit hivatott szolgálni, 
amelyek határon átnyúló módon 
működnek, a rendszernek választhatónak 
kell lennie, a meglévő nemzeti 
társaságiadó-rendszerek mellett. Ennek az 
irányelvnek a felülvizsgálatakor azonban 
külön meg kell fontolni a közös 
társaságiadó-alap kötelező rendszerének 
bevezetését.

Or. en

Indokolás

A közös konszolidált társaságiadó-alap kötelező jellege segítene a bürokrácia csökkentésében 
és az adócsalás megelőzésében. A rendszer kötelezővé tétele előtt azonban értékelni kell a 
KKTA működését és az európai vállalatokra gyakorolt hatását.

Módosítás 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel elsődlegesen azoknak a 
vállalatoknak az igényeit hivatott szolgálni, 
amelyek határon átnyúló módon 
működnek, a rendszernek választhatónak
kell lennie, a meglévő nemzeti 
társaságiadó-rendszerek mellett.

(8) Mivel azoknak a vállalatoknak az 
igényeit hivatott szolgálni, amelyek 
határon átnyúló módon működnek, 
valamint az adókijátszás és az 
adóelkerülés hatékonyabb megelőzését, a 
rendszernek kötelezőnek kell lennie, és a 
szóban forgó vállalatok számára a 
meglévő nemzeti társaságiadó-rendszerek 
helyébe kell lépnie.

Or. de
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Módosítás 57
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel elsődlegesen azoknak a 
vállalatoknak az igényeit hivatott szolgálni, 
amelyek határon átnyúló módon 
működnek, a rendszernek választhatónak 
kell lennie, a meglévő nemzeti 
társaságiadó-rendszerek mellett.

(8) Mivel elsődlegesen azoknak a 
vállalatoknak az igényeit hivatott szolgálni, 
amelyek határon átnyúló módon 
működnek, a rendszernek a vállalatok és 
az EU tagállamai számára egyaránt
választhatónak kell lennie, a meglévő 
nemzeti társaságiadó-rendszerek mellett.

Or. en

Módosítás 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ugyanakkor kiemeli, hogy számos 
tagállam már jelenleg is nehéz 
költségvetési helyzetben van, és ezen 
tagállamok költségvetésére egy ilyen, a 
mostaninál szélesebb adóalapot 
eredményező szabályozás további negatív 
hatással is járhat. Mindezek alapján a 
Bizottság ajánlásokat tesz egy esetleges 
'kompenzációs csomagról', melynek 
értelmében azon tagállamok 
tekintetében, ahol a közös társasági 
adóalap bevezetése adóbevétel kiesést okoz 
(azaz a KKTA "vesztesei"), olyan 
átmeneti rendelkezések kerüljenek 
bevezetésre, amelyek biztosítanák a kiesett 
bevételeik pótlását.

Or. hu
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Módosítás 59
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A rendszert (a közös konszolidált 
társaságiadó-alap (KKTA) rendszerét) a 
vállalatok adóalapjának kiszámítását 
meghatározó közös szabályok adják, a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelvekben, illetve az 1606/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott szabályok sérelme nélkül.

(9) A rendszert (a választható közös 
konszolidált társaságiadó-alap (VKKTA) 
rendszerét) a vállalatok adóalapjának 
kiszámítását meghatározó közös szabályok 
adják, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK 
tanácsi irányelvekben, illetve az 
1606/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott 
szabályok sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 60
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A rendszert (a közös konszolidált
társaságiadó-alap (KKTA) rendszerét) a 
vállalatok adóalapjának kiszámítását 
meghatározó közös szabályok adják, a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelvekben, illetve az 1606/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott szabályok sérelme nélkül.

(9) A rendszert (a közös társaságiadó-alap 
(KTA) rendszerét) a vállalatok 
adóalapjának kiszámítását meghatározó 
közös szabályok adják, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelvekben, illetve 
az 1606/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott 
szabályok sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetése a nyereségek és veszteségek összevonása 
miatt erős negatív hatással járna sok tagállam nemzeti költségvetésére. A gazdasági válság és 
az államháztartások konszolidálásának idején kerülnünk kell az állami bevételeket csökkentő 
eszközök bevezetését. A bürokrácia csökkentése és az európai társaságok jogi környezetének 
javítása érdekében inkább egy közös társaságiadó-alap bevezetését kellene mérlegelnük 
(konszolidáció nélkül).
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Módosítás 61
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amennyiben a VKKTA alkalmazása 
érintené a regionális vagy helyi hatóságok 
adóbevételeit, a tagállamoknak fenn kell 
tartaniuk annak a jogát, hogy 
intézkedéseket hozzanak ennek a nemzeti, 
regionális és helyi adótörvényeikkel és 
jogszabályaikkal összhangban történő 
orvoslása érdekében. Ez az irányelv 
semmilyen módon nem csorbíthatja az 
uniós tagállamok – és adott esetben a 
regionális és helyi hatóságok – közvetlen 
adóztatás területén fennálló 
szuverenitását , különös tekintettel a 
társaságiadó-alapra és -kulcs(ok)ra.

Or. en

Módosítás 62
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az adóalap újraelosztásának 
kiszámítására használt rendszerhez egy 
tanulmánynak kell társulnia, amely 
számba veszi a különféle alkalmazható 
módszereket, valamint az egyes figyelembe 
veendő tényezők kiszámításának 
módszerét.

Or. pt
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Módosítás 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az osztalékból, a csoporton kívüli 
társaság tulajdonát képező részvények 
értékesítéséből származó bevételből és a 
külföldi, állandó telephely nyereségéből 
álló jövedelem adómentes. A kettős 
adózásra vonatkozó adókedvezmény 
biztosításakor a legtöbb tagállam
adómentessé teszi az osztalékot és a 
részvényértékesítésből származó bevételt, 
mivel ezzel elkerülhető, hogy ki kelljen 
számítani az adóalanyt a külföldön fizetett 
adója után megillető adókedvezményt, 
különösen ott, ahol ebben a 
jogosultságban figyelembe kell venni az 
osztalékot fizető vállalat által fizetett 
társasági adót. A külföldön képződött 
jövedelem adómentessége ugyanezen, az 
egyszerűség iránti igényt elégíti ki.

törölve

Or. de

Módosítás 64
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az osztalékból, a csoporton kívüli 
társaság tulajdonát képező részvények 
értékesítéséből származó bevételből és a 
külföldi, állandó telephely nyereségéből 
álló jövedelem adómentes. A kettős 
adózásra vonatkozó adókedvezmény 
biztosításakor a legtöbb tagállam 
adómentessé teszi az osztalékot és a 
részvényértékesítésből származó bevételt, 
mivel ezzel elkerülhető, hogy ki kelljen 

törölve
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számítani az adóalanyt a külföldön fizetett 
adója után megillető adókedvezményt, 
különösen ott, ahol ebben a 
jogosultságban figyelembe kell venni az 
osztalékot fizető vállalat által fizetett 
társasági adót. A külföldön képződött 
jövedelem adómentessége ugyanezen, az 
egyszerűség iránti igényt elégíti ki.

Or. pt

Módosítás 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fizetett kamatnak és jogdíjnak
adóköteles jövedelem, az ezekre fizetett 
forrásadó után pedig adókedvezmény jár. 
Az osztalékokkal ellentétben, az 
adókedvezmény kiszámítása nem jelent 
nehézséget.

(12) A fizetett kamat és jogdíj, az osztalék, 
a csoporton kívüli társaságban lévő 
részesedés eladásából származó bevétel és 
a külföldön található üzemek által termelt 
nyereség adóköteles jövedelem, az ezekre 
fizetett forrásadó után pedig 
adókedvezmény jár. 

Or. de

Módosítás 66
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fizetett kamatnak és jogdíjnak 
adóköteles jövedelem, az ezekre fizetett 
forrásadó után pedig adókedvezmény jár. 
Az osztalékokkal ellentétben, az 
adókedvezmény kiszámítása nem jelent 
nehézséget.

(12) A fizetett kamatnak és jogdíjnak 
adóköteles jövedelem, az ezekre fizetett 
forrásadó után pedig adókedvezmény jár.

Or. pt
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Módosítás 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az adóköteles jövedelmet csökkenteni 
kell a működés költségeivel és bizonyos 
egyéb tételekkel. Az elszámolható 
(levonható), az üzleti tevékenységgel 
összefüggő kiadások tartalmazzák az 
értékesítés teljes költségét, továbbá a 
jövedelemteremtéshez, -fenntartáshoz és -
biztosításhoz kapcsolódó kiadásokat. Az 
levonhatóságot ki kell terjeszteni a K+F 
költségekre, továbbá az üzleti célú, 
tulajdon- vagy hitelviszonyt megtestesítő 
forrásbevonás költségeire is. A nem 
levonható költségekről is listát kell 
készíteni.

(13) Az adóköteles jövedelmet csökkenteni 
kell a működés költségeivel és bizonyos 
egyéb tételekkel. Az elszámolható 
(levonható), az üzleti tevékenységgel 
összefüggő kiadások tartalmazzák az 
értékesítés teljes költségét, továbbá a 
jövedelemteremtéshez, -fenntartáshoz és -
biztosításhoz kapcsolódó kiadásokat. Az 
levonhatóságot ki kell terjeszteni a K+F 
költségekre, feltéve hogy a megtakarított 
pénzt gazdasági javak beszerzésére vagy 
előállítására használják fel, továbbá az 
üzleti célú, tulajdon- vagy hitelviszonyt 
megtestesítő forrásbevonás költségeire is. 
A nem levonható költségekről is listát kell 
készíteni.

Or. de

Módosítás 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Lehetővé kell tenni, hogy az 
adóalanyok időbeli korlátozás nélkül
elhatárolhassák a veszteségeket a 
következő időszakra, a veszteségek 
visszamenőleges, a megelőző időszakra 
vonatkozó elhatárolása azonban nem 
megengedhető. Mivel a veszteségnek a 
következő időszakra történő elhatárolása 
biztosítja, hogy az adóalany valós 
jövedelme után adózik, semmi sem 

(15) Lehetővé kell tenni, hogy az 
adóalanyok legfeljebb hét évre
elhatárolhassák a veszteségeket a 
következő időszakra, a veszteségek 
visszamenőleges, a megelőző időszakra 
vonatkozó elhatárolása azonban nem 
megengedhető. A következő időszakra 
elhatárolt veszteségek levonhatóságának 
az éves jövedelem meghatározott 
százalékára kell korlátozódnia. Mivel a 
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indokolja az elhatárolás időbeli 
korlátozását. A veszteségek 
visszamenőleges elhatárolása a megelőző 
időszakra vonatkozóan viszonylag ritka a 
tagállamok gyakorlatában, és rendkívül 
összetett helyzetet eredményez.

veszteségnek a következő időszakra 
történő elhatárolása azt hivatott biztosítani, 
hogy az adóalany valós jövedelme után 
adózzon, de azt is, hogy a társasági adóból 
származó állami bevétel egyenletesebb és 
kiszámíthatóbb legyen, valamint a 
harmadik országokban lévő üzemekből és 
leányvállalatokból származó bevétel 
adójával szembeni beszámítással 
kapcsolatos adókijátszás és csalás 
megelőzését is, szükséges az időbeli
korlátozás és a minimális adókulcs. A 
veszteségek visszamenőleges elhatárolása a 
megelőző időszakra vonatkozóan 
viszonylag ritka a tagállamok 
gyakorlatában, és rendkívül összetett 
helyzetet eredményez.

Or. de

Módosítás 69
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Lehetővé kell tenni, hogy az 
adóalanyok időbeli korlátozás nélkül 
elhatárolhassák a veszteségeket a 
következő időszakra, a veszteségek 
visszamenőleges, a megelőző időszakra 
vonatkozó elhatárolása azonban nem 
megengedhető. Mivel a veszteségnek a 
következő időszakra történő elhatárolása 
biztosítja, hogy az adóalany valós 
jövedelme után adózik, semmi sem 
indokolja az elhatárolás időbeli 
korlátozását. A veszteségek 
visszamenőleges elhatárolása a megelőző 
időszakra vonatkozóan viszonylag ritka a 
tagállamok gyakorlatában, és rendkívül 
összetett helyzetet eredményez.

(15) Lehetővé kell tenni, hogy az 
adóalanyok öt évre elhatárolhassák a 
veszteségeket a következő időszakra, a 
veszteségek visszamenőleges, a megelőző 
időszakra vonatkozó elhatárolása azonban 
nem megengedhető. A veszteségek 
visszamenőleges elhatárolása a megelőző 
időszakra vonatkozóan viszonylag ritka a 
tagállamok gyakorlatában, és rendkívül 
összetett helyzetet eredményez. Az ezen 
irányelv hatálybalépése előtt felmerült 
veszteségek elhatárolására nem kerülhet 
sor.

Or. en
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Módosítás 70
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Lehetővé kell tenni, hogy az 
adóalanyok időbeli korlátozás nélkül 
elhatárolhassák a veszteségeket a 
következő időszakra, a veszteségek 
visszamenőleges, a megelőző időszakra 
vonatkozó elhatárolása azonban nem 
megengedhető. Mivel a veszteségnek a 
következő időszakra történő elhatárolása 
biztosítja, hogy az adóalany valós 
jövedelme után adózik, semmi sem 
indokolja az elhatárolás időbeli 
korlátozását. A veszteségek 
visszamenőleges elhatárolása a megelőző 
időszakra vonatkozóan viszonylag ritka a 
tagállamok gyakorlatában, és rendkívül 
összetett helyzetet eredményez.

(15) Lehetővé kell tenni, hogy az 
adóalanyok időbeli korlátozás nélkül 
elhatárolhassák a veszteségeket a 
következő évre, a veszteségek 
visszamenőleges, a megelőző időszakra 
vonatkozó elhatárolása azonban nem 
megengedhető. A veszteségek 
visszamenőleges elhatárolása a megelőző 
időszakra vonatkozóan viszonylag ritka a 
tagállamok gyakorlatában, és rendkívül 
összetett helyzetet eredményez.

Or. pt

Módosítás 71
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A konszolidációs (csoporttagság-) 
célú jogosultságot kétrészes, i. az 
irányítási befolyásra (a szavazati jogok 
több mint 50%-ával) és ii. a tulajdonosi 
részesedésre (a tőke több mint 75%-ával) 
vagy nyereségjogosultságra (a nyereségre 
jogosító jogok több mint 75%-ával) épülő 
teszt alapján kell meghatározni. Ez a teszt 
a csoporttagok közötti nagyfokú gazdasági 
integrációt biztosítja, amelyet az 

törölve
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ellenőrzési viszony és a részvétel magas 
szintje jelez. A két küszöbértéknek az 
egész év során meg kell felelni, különben 
a társaságnak azonnal ki kell lépnie a 
csoportból. A csoporttagság legalább 9 
hónapra szól.

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A konszolidációs (csoporttagság-) 
célú jogosultságot kétrészes, i. az irányítási 
befolyásra (a szavazati jogok több mint 
50%-ával) és ii. a tulajdonosi részesedésre 
(a tőke több mint 75%-ával) vagy 
nyereségjogosultságra (a nyereségre 
jogosító jogok több mint 75%-ával) épülő 
teszt alapján kell meghatározni. Ez a teszt a 
csoporttagok közötti nagyfokú gazdasági 
integrációt biztosítja, amelyet az 
ellenőrzési viszony és a részvétel magas
szintje jelez. A két küszöbértéknek az 
egész év során meg kell felelni, különben 
a társaságnak azonnal ki kell lépnie a 
csoportból. A csoporttagság legalább 9 
hónapra szól.

(16) A konszolidációs (csoporttagság-) 
célú jogosultságot kétrészes, i. az irányítási 
befolyásra (a szavazati jogok több mint 
20%-ával) és ii. a tulajdonosi részesedésre 
(a tőke több mint 25%-ával) vagy 
nyereségjogosultságra (a nyereségre 
jogosító jogok több mint 25%-ával) épülő 
teszt alapján kell meghatározni. Ez a teszt a 
csoporttagok közötti elégséges gazdasági 
integrációt biztosítja, amelyet az 
ellenőrzési viszony és a részvétel ennek 
megfelelő szintje jelez. A csoporttagság 
legalább 9 hónapra szól.

Or. de

Módosítás 73
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A konszolidációs (csoporttagság-) 
célú jogosultságot kétrészes, i. az irányítási 
befolyásra (a szavazati jogok több mint 
50%-ával) és ii. a tulajdonosi részesedésre 
(a tőke több mint 75%-ával) vagy 
nyereségjogosultságra (a nyereségre 
jogosító jogok több mint 75%-ával) épülő 
teszt alapján kell meghatározni. Ez a teszt a 
csoporttagok közötti nagyfokú gazdasági 
integrációt biztosítja, amelyet az 
ellenőrzési viszony és a részvétel magas 
szintje jelez. A két küszöbértéknek az 
egész év során meg kell felelni, különben a 
társaságnak azonnal ki kell lépnie a 
csoportból. A csoporttagság legalább 9
hónapra szól.

(16) A konszolidációs (csoporttagság-) 
célú jogosultságot kétrészes, i. az irányítási 
befolyásra (a szavazati jogok több mint 
50%-ával) és ii. a tulajdonosi részesedésre 
(a tőke több mint 75%-ával) vagy 
nyereségjogosultságra (a nyereségre 
jogosító jogok több mint 75%-ával) épülő 
teszt alapján kell meghatározni. Ez a teszt a 
csoporttagok közötti nagyfokú gazdasági 
integrációt biztosítja, amelyet az 
ellenőrzési viszony és a részvétel magas 
szintje jelez. A két küszöbértéknek az 
egész év során meg kell felelni, különben a 
társaságnak azonnal ki kell lépnie a 
csoportból. A csoporttagság legalább 12
hónapra szól.

Or. fr

Módosítás 74
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A konszolidációs (csoporttagság-) 
célú jogosultságot kétrészes, i. az irányítási 
befolyásra (a szavazati jogok több mint 
50%-ával) és ii. a tulajdonosi részesedésre 
(a tőke több mint 75%-ával) vagy 
nyereségjogosultságra (a nyereségre 
jogosító jogok több mint 75%-ával) épülő 
teszt alapján kell meghatározni. Ez a teszt a 
csoporttagok közötti nagyfokú gazdasági 
integrációt biztosítja, amelyet az 
ellenőrzési viszony és a részvétel magas 
szintje jelez. A két küszöbértéknek az 
egész év során meg kell felelni, különben a 
társaságnak azonnal ki kell lépnie a 
csoportból. A csoporttagság legalább 9 
hónapra szól.

(16) A konszolidációs (csoporttagság-) 
célú jogosultságot kétrészes, i. az irányítási 
befolyásra (a szavazati jogok több mint 
50%-ával) és ii. a nyereségjogosultságra (a 
nyereségre jogosító jogok több mint 50%-
ával) épülő teszt alapján kell meghatározni. 
Ez a teszt a csoporttagok közötti nagyfokú 
gazdasági integrációt biztosítja, amelyet az 
ellenőrzési viszony és a részvétel magas 
szintje jelez. A két küszöbértéknek az 
egész év során meg kell felelni, különben a 
társaságnak azonnal ki kell lépnie a 
csoportból. A csoporttagság legalább 9 
hónapra szól.
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Or. pt

Módosítás 75
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ki kell alakítani a vállalati 
átszervezésre vonatkozó szabályokat 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
adóztatási joga méltányos védelmet 
kapjon. Amikor egy vállalat csoporttaggá 
válik, a konszolidációt megelőző üzleti 
veszteséget el kell határolni a következő 
időszakra, hogy beszámítható legyen az 
adóalany arányos részébe. Amikor a 
vállalat kilép a csoportból, a konszolidáció 
alatt felmerült veszteségek nem 
allokálhatók rá. Kiigazítás végezhető a 
tőkenyereség vonatkozásában, amikor 
bizonyos eszközöket röviddel a csoportba 
történő belépést megelőzően vagy röviddel 
az abból történő kilépést követően 
értékesítenek. A saját előállítású 
immateriális javak értékét megfelelő 
közelítő változó, például a kutatás-
fejlesztés, a marketing- és a 
reklámtevékenység adott időszaki 
költségei alapján kell meghatározni.

törölve

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az adóalanyok által fizetett kamatok 
és jogdíjak forrásadójának felszámítása 
esetén, a forrásadóból származó bevételt az 
adott adóévben alkalmazott képlet alapján 
kell felosztani. Ha az adóalany által 
kifizetett osztalékra forrásadót vetnek ki, a 
forrásadóból származó bevétel nem kerül 
felosztásra, mivel – ellentétben a 
kamatokkal és jogdíjakkal – az osztalék 
nem eredményezett olyan korábbi 
levonást, amelyet minden csoporttag-
vállalat viselt.

(18) Az adóalanyok által fizetett kamatok, 
osztalékok és jogdíjak forrásadójának 
felszámítása esetén, a forrásadóból 
származó bevételt az adott adóévben 
alkalmazott képlet alapján kell felosztani. 

Or. de

Módosítás 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A rendszernek tartalmaznia kell egy 
általános, visszaélés elleni szabályt, 
amelyet a visszaélések konkrét típusainak 
elkövetését megakadályozó intézkedések 
egészítenek ki. Az intézkedések 
korlátozásokat tartalmaznak azon kapcsolt 
vállalkozásoknak fizetett kamatokra 
vonatkozóan, amelyek adózási okból 
olyan, az Európai Unión kívüli, alacsony 
adómértékű országban rezidens vállalatok, 
amely ország az adózás és a biztosítási 
díjak területén történő közigazgatási 
együttműködésről szóló 2011/16/EU 
tanácsi irányelvhez hasonló megállapodás 
alapján nem folytat információcserét a 
kamatot fizető tagállamával.

(20) A rendszernek tartalmaznia kell egy 
általános, visszaélés elleni szabályt, 
amelyet a visszaélések konkrét típusainak 
elkövetését megakadályozó intézkedések 
egészítenek ki. Az intézkedések tilalmat
tartalmaznak azon kapcsolt 
vállalkozásoknak fizetett kamatokra 
vonatkozóan, amelyek adózási okból 
olyan, az Európai Unión kívüli, alacsony 
adómértékű országban rezidens vállalatok, 
amely ország az adózás és a biztosítási 
díjak területén történő közigazgatási 
együttműködésről szóló 2011/16/EU 
tanácsi irányelvhez hasonló megállapodás 
alapján nem folytat információcserét a 
kamatot fizető tagállamával.

Or. de
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Módosítás 78
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek három 
azonos súlyozású tényezőt (munkaerő, 
eszközök és árbevétel) kell tartalmaznia. A 
munkaerő-tényezőt a bérköltség és a 
létszám alapján kell kiszámítani (minden 
tétel felét kell figyelembe venni). Az 
eszköztényezőnek minden befektetett 
tárgyi eszközt tartalmaznia kell. Az 
immateriális javakat és a pénzügyi 
eszközöket nem kell szerepeltetni a 
képletben mobilis jellegűk miatt, továbbá, 
mert fennáll a rendszer megkerülésének 
kockázata. E tényezők alkalmazása 
megfelelően súlyt ad a származási 
tagállamok érdekeinek. Végül pedig az 
árbevételt azért kell figyelembe venni, 
hogy biztosítható legyen a rendeltetési 
tagállam méltányos részesedése. E 
tényezők és súlyozások garantálják, hogy 
a nyereség ott adózik, ahol keletkezik. Az 
általános elvtől eltérve, egy védzáradék is 
beépítésre kerül, ami alapján lehetőség 
van alternatív módszer alkalmazására 
azokban az esetekben, ahol az adóalapnak 
a felosztása nem tükrözi méltányosan az 
üzleti tevékenység nagyságát.

törölve

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek három 
azonos súlyozású tényezőt (munkaerő, 
eszközök és árbevétel) kell tartalmaznia. A 
munkaerő-tényezőt a bérköltség és a 
létszám alapján kell kiszámítani (minden 
tétel felét kell figyelembe venni). Az 
eszköztényezőnek minden befektetett 
tárgyi eszközt tartalmaznia kell. Az 
immateriális javakat és a pénzügyi 
eszközöket nem kell szerepeltetni a 
képletben mobilis jellegűk miatt, továbbá, 
mert fennáll a rendszer megkerülésének 
kockázata. E tényezők alkalmazása 
megfelelően súlyt ad a származási 
tagállamok érdekeinek. Végül pedig az 
árbevételt azért kell figyelembe venni, 
hogy biztosítható legyen a rendeltetési 
tagállam méltányos részesedése. E
tényezők és súlyozások garantálják, hogy 
a nyereség ott adózik, ahol keletkezik. Az 
általános elvtől eltérve, egy védzáradék is 
beépítésre kerül, ami alapján lehetőség van 
alternatív módszer alkalmazására azokban 
az esetekben, ahol az adóalapnak a 
felosztása nem tükrözi méltányosan az 
üzleti tevékenység nagyságát.

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek három 
azonos súlyozású tényezőt (munkaerő, 
eszközök és árbevétel) kell tartalmaznia. A 
munkaerő-tényezőt a bérköltség és a 
létszám alapján kell kiszámítani (minden 
tétel felét kell figyelembe venni). Az 
eszköztényezőnek minden befektetett 
tárgyi eszközt tartalmaznia kell. Az 
immateriális javakat és a pénzügyi 
eszközöket nem kell szerepeltetni a 
képletben mobilis jellegűk miatt, továbbá, 
mert fennáll a rendszer megkerülésének 
kockázata. E tényezők alkalmazásának 
célja, hogy megfelelően súlyt adjon a 
származási tagállamok érdekeinek. Végül 
pedig az árbevételt azért kell figyelembe 
venni, hogy biztosítható legyen a 
rendeltetési tagállam méltányos 
részesedése. E tényezőket és súlyozásokat 
három évente értékelni kell annak 
megállapítása érdekében, hogy 
garantálják-e, hogy a nyereség ott 
adózzon, ahol keletkezik. Az általános 
elvtől eltérve, egy védzáradék is beépítésre 
kerül, ami alapján lehetőség van alternatív 
módszer alkalmazására azokban az 
esetekben, ahol az adóalapnak a felosztása 
nem tükrözi méltányosan az üzleti 
tevékenység nagyságát.

Or. de

Módosítás 80
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek három 
azonos súlyozású tényezőt (munkaerő, 

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek három 
tényezőt (munkaerő, eszközök és 
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eszközök és árbevétel) kell tartalmaznia. A 
munkaerő-tényezőt a bérköltség és a 
létszám alapján kell kiszámítani (minden 
tétel felét kell figyelembe venni). Az 
eszköztényezőnek minden befektetett 
tárgyi eszközt tartalmaznia kell. Az 
immateriális javakat és a pénzügyi 
eszközöket nem kell szerepeltetni a 
képletben mobilis jellegűk miatt, továbbá, 
mert fennáll a rendszer megkerülésének 
kockázata. E tényezők alkalmazása 
megfelelően súlyt ad a származási 
tagállamok érdekeinek. Végül pedig az
árbevételt azért kell figyelembe venni, 
hogy biztosítható legyen a rendeltetési 
tagállam méltányos részesedése. E 
tényezők és súlyozások garantálják, hogy a 
nyereség ott adózik, ahol keletkezik. Az 
általános elvtől eltérve, egy védzáradék is 
beépítésre kerül, ami alapján lehetőség van 
alternatív módszer alkalmazására azokban 
az esetekben, ahol az adóalapnak a 
felosztása nem tükrözi méltányosan az 
üzleti tevékenység nagyságát.

árbevétel) kell tartalmaznia. Míg a 
munkaerő és az eszközök tényezőknek 
egyenként 45%-os súlyt kell kapniuk, az 
árbevétel tényezőt 10%-os súllyal kell 
számításba venni. A munkaerő-tényezőt a 
bérköltség és a létszám alapján kell 
kiszámítani (minden tétel felét kell 
figyelembe venni). Az eszköztényezőnek 
minden befektetett tárgyi eszközt 
tartalmaznia kell. Az immateriális javakat 
és a pénzügyi eszközöket nem kell 
szerepeltetni a képletben mobilis jellegűk 
miatt, továbbá, mert fennáll a rendszer 
megkerülésének kockázata. E tényezők 
alkalmazása megfelelően súlyt ad a 
származási tagállamok érdekeinek. Végül 
pedig az árbevételt azért kell figyelembe 
venni, hogy biztosítható legyen a 
rendeltetési tagállam méltányos 
részesedése. E tényezők és súlyozások 
garantálják, hogy a nyereség ott adózik, 
ahol keletkezik. Az általános elvtől eltérve, 
egy védzáradék is beépítésre kerül, ami 
alapján lehetőség van alternatív módszer 
alkalmazására azokban az esetekben, ahol 
az adóalapnak a felosztása nem tükrözi 
méltányosan az üzleti tevékenység 
nagyságát.

Or. en

Módosítás 81
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek három 
azonos súlyozású tényezőt (munkaerő, 
eszközök és árbevétel) kell tartalmaznia. A 
munkaerő-tényezőt a bérköltség és a 
létszám alapján kell kiszámítani (minden 
tétel felét kell figyelembe venni). Az 
eszköztényezőnek minden befektetett 

(21) A konszolidált adóalap arányos 
felosztására alkalmazott képletnek három 
azonos súlyozású tényezőt (munkaerő, 
eszközök és árbevétel) kell tartalmaznia. A 
munkaerő-tényezőt a bérköltség alapján 
kell kiszámítani. Az eszköztényezőnek 
minden befektetett tárgyi eszközt 
tartalmaznia kell. Az immateriális javakat 
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tárgyi eszközt tartalmaznia kell. Az 
immateriális javakat és a pénzügyi 
eszközöket nem kell szerepeltetni a 
képletben mobilis jellegűk miatt, továbbá, 
mert fennáll a rendszer megkerülésének 
kockázata. E tényezők alkalmazása 
megfelelően súlyt ad a származási 
tagállamok érdekeinek. Végül pedig az 
árbevételt azért kell figyelembe venni, 
hogy biztosítható legyen a rendeltetési 
tagállam méltányos részesedése. E 
tényezők és súlyozások garantálják, hogy a 
nyereség ott adózik, ahol keletkezik. Az 
általános elvtől eltérve, egy védzáradék is 
beépítésre kerül, ami alapján lehetőség van 
alternatív módszer alkalmazására azokban 
az esetekben, ahol az adóalapnak a 
felosztása nem tükrözi méltányosan az 
üzleti tevékenység nagyságát.

és a pénzügyi eszközöket nem kell 
szerepeltetni a képletben mobilis jellegűk 
miatt, továbbá, mert fennáll a rendszer 
megkerülésének kockázata. E tényezők 
alkalmazása megfelelően súlyt ad a 
származási tagállamok érdekeinek. Végül 
pedig az árbevételt azért kell figyelembe 
venni, hogy biztosítható legyen a 
rendeltetési tagállam méltányos 
részesedése. E tényezők és súlyozások 
garantálják, hogy a nyereség ott adózik, 
ahol keletkezik. Az általános elvtől eltérve, 
egy védzáradék is beépítésre kerül, ami 
alapján lehetőség van alternatív módszer 
alkalmazására azokban az esetekben, ahol 
az adóalapnak a felosztása nem tükrözi 
méltányosan az üzleti tevékenység 
nagyságát.

Or. pt

Módosítás 82
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ennek az irányelvnek a mikro-, kis-
és középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2001. május 6-i 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás hatálya alá nem tartozó 
vállalatok tekintetében 5%-os uniós 
társasági adót kell megállapítania – új 
saját forrásként és a költségvetési unió 
felé mutató törekvés részeként, valamint a 
gazdaságilag gyengébb régiókkal való 
megerősített szolidaritás lehetővé tétele 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A vállalatcsoportoknak egyetlen 
adóhatóság („elsődleges adóhatóság”) 
illetékességébe kell tartozniuk, amely 
annak a tagállamnak az adóhatósága, ahol a 
csoport anyavállalata („elsődleges 
adóalany”) adózási szempontból 
illetőséggel rendelkezik. Az irányelvnek a 
rendszer adminisztrációjára vonatkozó 
eljárásrendet is rögzítenie kell. Az 
irányelvnek előzetes adómegállapítási 
mechanizmusról is rendelkeznie kell. Az 
ellenőrzések kezdeményezése és 
koordinálása az elsődleges adóhatóság 
feladata, de bármely tagállam hatóságai is, 
ahol a csoporttagnak adókötelezettsége 
van, kezdeményezhetnek ellenőrzést. 
Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
ahol a csoporttag rezidens vagy székhellyel 
rendelkezik, megtámadhatja az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő 
értesítésre vagy a módosított 
adómegállapításra vonatkozó döntését az 
elsődleges adóhatóság tagállamának 
bíróságai előtt. Az adóalany és az 
adóhatóságok között felmerülő vitás 
kérdésekkel az elsődleges adóhatóság 
tagállamának törvényei értelmében a 
fellebbezéseket első fokon tárgyalni 
illetékes közigazgatási szervnek kell 
foglalkoznia.

(23) A vállalatcsoportoknak egyetlen 
adóhatóság („elsődleges adóhatóság”)
illetékességébe kell tartozniuk, amely 
annak a tagállamnak az adóhatósága, ahol a 
csoport anyavállalata („elsődleges 
adóalany”) adózási szempontból 
illetőséggel rendelkezik. A tagállami 
adóhatóságok tevékenységeit egy Európai 
Adóhatóságnak kell koordinálnia, 
támogatnia és értékelnie. Az irányelvnek a 
rendszer adminisztrációjára vonatkozó 
eljárásrendet is rögzítenie kell. Az 
irányelvnek előzetes adómegállapítási 
mechanizmusról is rendelkeznie kell. Az 
ellenőrzések kezdeményezése az 
elsődleges adóhatóság feladata, de bármely 
tagállam hatóságai is, ahol a csoporttagnak 
adókötelezettsége van, ragaszkodhatnak 
ellenőrzés kezdeményezéséhez. Az annak a 
tagállamnak az illetékes hatósága, ahol a 
csoporttag rezidens vagy székhellyel 
rendelkezik, illetve az elsődleges 
adóhatóság közötti vitás kérdésekkel az 
Európai Adóhatóság foglalkozik, amely 
illetékes a fellebbezések első fokon történő 
tárgyalásában. Az adóalany és az 
adóhatóságok között felmerülő vitás 
kérdésekkel az elsődleges adóhatóság 
tagállamának törvényei értelmében a 
fellebbezéseket első fokon tárgyalni 
illetékes közigazgatási szervnek kell 
foglalkoznia.

Or. de

Módosítás 84
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A vállalatcsoportoknak egyetlen 
adóhatóság („elsődleges adóhatóság”) 
illetékességébe kell tartozniuk, amely 
annak a tagállamnak az adóhatósága, ahol a 
csoport anyavállalata („elsődleges 
adóalany”) adózási szempontból 
illetőséggel rendelkezik. Az irányelvnek a 
rendszer adminisztrációjára vonatkozó 
eljárásrendet is rögzítenie kell. Az 
irányelvnek előzetes adómegállapítási 
mechanizmusról is rendelkeznie kell. Az 
ellenőrzések kezdeményezése és 
koordinálása az elsődleges adóhatóság 
feladata, de bármely tagállam hatóságai is, 
ahol a csoporttagnak adókötelezettsége 
van, kezdeményezhetnek ellenőrzést. 
Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
ahol a csoporttag rezidens vagy székhellyel 
rendelkezik, megtámadhatja az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő értesítésre 
vagy a módosított adómegállapításra 
vonatkozó döntését az elsődleges 
adóhatóság tagállamának bíróságai előtt. 
Az adóalany és az adóhatóságok között 
felmerülő vitás kérdésekkel az elsődleges 
adóhatóság tagállamának törvényei 
értelmében a fellebbezéseket első fokon 
tárgyalni illetékes közigazgatási szervnek 
kell foglalkoznia.

(23) A vállalatcsoportoknak egyetlen 
adóhatóság („elsődleges adóhatóság”) 
illetékességébe kell tartozniuk, amely 
annak a tagállamnak az adóhatósága, ahol a 
csoport anyavállalata („elsődleges 
adóalany”) adózási szempontból 
illetőséggel rendelkezik, vagy a származás 
szerinti régió adóhatósága azokban a 
régiókban, amelyek költségvetési és 
jogalkotási hatáskörökkel és adóbeszedési 
kapacitással rendelkeznek. Az irányelvnek 
a rendszer adminisztrációjára vonatkozó 
eljárásrendet is rögzítenie kell. Az 
irányelvnek előzetes adómegállapítási 
mechanizmusról is rendelkeznie kell. Az 
ellenőrzések kezdeményezése és 
koordinálása az elsődleges adóhatóság 
feladata, de bármely tagállam hatóságai is, 
ahol a csoporttagnak adókötelezettsége 
van, kezdeményezhetnek ellenőrzést. 
Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
ahol a csoporttag rezidens vagy székhellyel 
rendelkezik, megtámadhatja az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő értesítésre 
vagy a módosított adómegállapításra 
vonatkozó döntését az elsődleges 
adóhatóság tagállamának bíróságai előtt. 
Az adóalany és az adóhatóságok között 
felmerülő vitás kérdésekkel az elsődleges 
adóhatóság tagállamának törvényei 
értelmében a fellebbezéseket első fokon 
tárgyalni illetékes közigazgatási szervnek 
kell foglalkoznia.

Or. en

Módosítás 85
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A vállalatcsoportoknak egyetlen 
adóhatóság („elsődleges adóhatóság”) 
illetékességébe kell tartozniuk, amely 
annak a tagállamnak az adóhatósága, ahol a 
csoport anyavállalata („elsődleges 
adóalany”) adózási szempontból 
illetőséggel rendelkezik. Az irányelvnek a 
rendszer adminisztrációjára vonatkozó 
eljárásrendet is rögzítenie kell. Az 
irányelvnek előzetes adómegállapítási 
mechanizmusról is rendelkeznie kell. Az 
ellenőrzések kezdeményezése és 
koordinálása az elsődleges adóhatóság 
feladata, de bármely tagállam hatóságai is, 
ahol a csoporttagnak adókötelezettsége 
van, kezdeményezhetnek ellenőrzést. 
Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
ahol a csoporttag rezidens vagy székhellyel 
rendelkezik, megtámadhatja az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő értesítésre 
vagy a módosított adómegállapításra 
vonatkozó döntését az elsődleges 
adóhatóság tagállamának bíróságai előtt. 
Az adóalany és az adóhatóságok között 
felmerülő vitás kérdésekkel az elsődleges 
adóhatóság tagállamának törvényei 
értelmében a fellebbezéseket első fokon 
tárgyalni illetékes közigazgatási szervnek 
kell foglalkoznia.

(23) A vállalatcsoportoknak egyetlen 
adóhatóság („elsődleges adóhatóság”) 
illetékességébe kell tartozniuk, amely 
annak a tagállamnak az adóhatósága, ahol a 
csoport anyavállalata („elsődleges 
adóalany”) adózási szempontból 
illetőséggel rendelkezik. Az irányelvnek a 
rendszer adminisztrációjára vonatkozó 
eljárásrendet is rögzítenie kell. Az 
irányelvnek előzetes adómegállapítási 
mechanizmusról is rendelkeznie kell. Az 
ellenőrzések kezdeményezése és 
koordinálása az elsődleges adóhatóság 
feladata, de bármely tagállam hatóságai is, 
ahol a csoporttagnak adókötelezettsége 
van, kezdeményezhetnek ellenőrzést. 
Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
ahol a csoporttag rezidens vagy székhellyel 
rendelkezik, megtámadhatja az elsődleges 
adóhatóságnak a módosított 
adómegállapításra vonatkozó döntését az 
elsődleges adóhatóság tagállamának 
bíróságai előtt. Az adóalany és az 
adóhatóságok között felmerülő vitás 
kérdésekkel az elsődleges adóhatóság 
tagállamának törvényei értelmében a 
fellebbezéseket első fokon tárgyalni 
illetékes közigazgatási szervnek kell 
foglalkoznia.

Or. fr

Módosítás 86
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Annak érdekében, hogy ennek az 
irányelvnek a megvalósításához egységes 
feltételek álljanak rendelkezésre az ebben 
az irányelvben rögzített előírásoknak 

(25) Annak érdekében, hogy ennek az 
irányelvnek a megvalósításához egységes 
feltételek álljanak rendelkezésre az ebben 
az irányelvben rögzített előírásoknak 
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megfelelő harmadik országbeli társasági 
formák listájának éves jóváhagyását, a 
munkaerő-, az eszköz- és az 
értékesítésibevétel-tényező kiszámítását, a 
munkavállalók, a bérköltség, az eszközök 
és az értékesítési bevételek a megfelelő 
tényezőkhöz rendelését, az eszközöknek az 
eszközfaktor vonatkozásában történő 
értékelését, a választásról szóló értesítés 
standard formáinak jóváhagyását és az 
elektronikus úton történő benyújtásra, az 
adóbevallás formájára, a konszolidáltadó-
bevallás formájára és az előírt indoklásra 
vonatkozó szabályok jóváhagyását illetően 
a Bizottságot hatáskörrel kell felruházni. 
Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

megfelelő harmadik országbeli társasági 
formák listájának éves jóváhagyását, a 
munkaerő-, az eszköz- és az 
értékesítésibevétel-tényező kiszámítását, a 
munkavállalók, a bérköltség, az eszközök 
és az értékesítési bevételek a megfelelő 
tényezőkhöz rendelését, az eszközöknek az 
eszközfaktor vonatkozásában történő 
értékelését és az elektronikus úton történő 
benyújtásra, az adóbevallás formájára, a 
konszolidáltadó-bevallás formájára és az 
előírt indoklásra vonatkozó szabályok 
jóváhagyását illetően a Bizottságot 
hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Or. fr

Módosítás 87
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25 a) Mielőtt a Tanács határozatot fogad 
el ennek az irányelvnek az esetleges 
meghosszabbításáról vagy hatályon kívül 
helyezéséről, a felülvizsgálati záradék 
alapján egy független szervnek el kell 
végeznie ezen irányelv hatásainak alapos 
elemzését. Az elemzésnek magában kell 
foglalnia különösen a következő pontok 
vizsgálatát: az irányelv hatályban 
tartásának vagy hatályon kívül 
helyezésének szükségessége, a közös 
konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) 
választható jellege, a harmonizáció 
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adóalapra való korlátozása, az arányos
felosztás képlete, a kkv-ket érintő 
gyakorlati megfontolások, valamint az 
irányelv adóbeszedésre és bevételre 
gyakorolt hatása azokban a 
tagállamokban, amelyek szabadon úgy 
döntöttek, hogy azt átültetik nemzeti 
jogukba, továbbá az irányelv adókijátszás, 
adócsalás és kettős adóztatás elleni 
küzdelemre gyakorolt hatása.

Or. en

Módosítás 88
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
rendszer [a közös társaságiadó-alap 
(KTA)] alkalmazása ne vezessen 
torzulásokhoz a tőke és a nyereség 
Európai Unión belüli elosztásának 
módjában, elengedhetetlen a 
társaságiadó-kulcsbeli eltérések 
korlátozása egy valamennyi tagállamra 
vonatkozó minimális adóztatási mérték 
bevezetésével. 

Or. fr

Módosítás 89
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A Bizottságnak egy új KKTA-
fórumot kell kezdeményeznie, 
hasonlóképpen a közös transzferár-
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képzési fórumhoz (JTPF), amelyhez a 
vállalatok és a tagállamok a KKTA-val 
kapcsolatos ügyekkel és vitákkal 
fordulhatnak. Ennek a fórumnak 
képesnek kell lennie arra, hogy 
útmutatást nyújtson a vállalatoknak és a 
tagállamoknak, és az EUMSZ 267. 
cikkének második bekezdésével
összhangban vett bíróságnak kell 
minősülnie.

Or. en

Indokolás

Egy tagállamok közötti KKTA-fórum bevezetése a bíróságon kívüli vitarendezés céljából.

Módosítás 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak egy ötéves időszakot 
követően felül kell vizsgálnia az irányelv 
alkalmazását, és a tagállamoknak ebben 
megfelelő adatok szolgáltatásával kell 
támogatnia a Bizottságot,

(27) A Bizottságnak egy hároméves
időszakot követően felül kell vizsgálnia az 
irányelv alkalmazását, és a tagállamoknak 
ebben megfelelő adatok szolgáltatásával 
kell támogatnia a Bizottságot,

Or. en

Módosítás 91
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak egy ötéves időszakot 
követően felül kell vizsgálnia az irányelv 
alkalmazását, és a tagállamoknak ebben 
megfelelő adatok szolgáltatásával kell 

(27) A Bizottságnak egy hároméves
időszakot követően felül kell vizsgálnia az 
irányelv alkalmazását, és a tagállamoknak 
ebben megfelelő adatok szolgáltatásával 
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támogatnia a Bizottságot, kell támogatnia a Bizottságot,

Or. en

Módosítás 92
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv bizonyos vállalatok és 
vállalatcsoportok adózásához alakít ki 
közös adóalap-rendszert, és rögzíti az 
adóalap kiszámításához és alkalmazásához 
kapcsolódó szabályokat.

Ez az irányelv bizonyos vállalatok és 
vállalatcsoportok adózásához alakít ki 
közös adóalap-rendszert, rögzíti az adóalap 
kiszámításához és alkalmazásához 
kapcsolódó szabályokat, és 2013-ig 15%-
os, 2015-ig 20%-os, 2017-ig pedig 25%-os 
összesített társaságiadókulcs-minimumot
állapít meg valamennyi tagállam számára.

Or. en

Módosítás 93
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv bizonyos vállalatok és 
vállalatcsoportok adózásához alakít ki 
közös adóalap-rendszert, és rögzíti az 
adóalap kiszámításához és alkalmazásához 
kapcsolódó szabályokat.

Ez az irányelv bizonyos vállalatok és 
vállalatcsoportok adózásához alakít ki 
közös adóalap-rendszert, és rögzíti az 
adóalap kiszámításához és alkalmazásához 
kapcsolódó szabályokat. Emellett 
szabályokat állapít meg a tagállami
társasági adó minimális mértékének 
meghatározására.

Or. fr
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Módosítás 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv bizonyos vállalatok és 
vállalatcsoportok adózásához alakít ki 
közös adóalap-rendszert, és rögzíti az 
adóalap kiszámításához és alkalmazásához 
kapcsolódó szabályokat.

Ez az irányelv bizonyos vállalatok és 
vállalatcsoportok adózásához alakít ki 
közös adóalap-rendszert, megállapítja az
európai társaságiadó-kulcs minimumát,
és rögzíti az adóalap kiszámításához és 
alkalmazásához kapcsolódó szabályokat.

Or. de

Módosítás 95
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv bizonyos vállalatok és 
vállalatcsoportok adózásához alakít ki 
közös adóalap-rendszert, és rögzíti az 
adóalap kiszámításához és alkalmazásához 
kapcsolódó szabályokat.

Ez az irányelv bizonyos vállalatok és 
vállalatcsoportok adózásához alakít ki 
választható közös adóalap-rendszert, és 
rögzíti az adóalap kiszámításához és 
alkalmazásához kapcsolódó szabályokat.

Or. en

Módosítás 96
Philippe Lamberts

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv 5%-os mértékű uniós 
társasági adót állapít meg a 2003. május 
6-i 2003/361/EK ajánlás hatálya alá nem 
tartozó vállalatok számára, amelynek 
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bevétele további saját forrást jelent, és 
amely ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 97
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
a „részt vevő tagállam� a közös 
konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) 
területén a megerősített együttműködés
engedélyezéséről szóló, […]-i […] tanácsi 
határozat szerinti közös konszolidált 
társaságiadó-alapra vonatkozó 
megerősített együttműködésben részt vevő 
tagállam. 

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás a megerősített együttműködési opcióval függ össze.

Módosítás 98
Philippe Lamberts

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogosult vállalatok Az irányelv hatálya alá tartozó vállalatok

Or. en
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Módosítás 99
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogosult vállalatok Az ezen irányelvben meghatározott 
rendszer hatálya alá tartozó vállalatok

Or. fr

Módosítás 100
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv egy adott tagállam 
törvényei szerint létrehozott vállalatokra 
alkalmazandó, ha mindkét alábbi feltétel 
érvényesül:

(1) Ez az irányelv egy adott tagállam 
törvényei szerint létrehozott azon
vállalatokra alkalmazandó, amelyek azt 
szabadon választják, ha mindkét alábbi 
feltétel érvényesül:

Or. en

Módosítás 101
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv harmadik ország 
törvényei szerint létrehozott vállalatokra 
alkalmazandó, ha mindkét alábbi feltétel 
érvényesül:

törölve

a) a vállalat társasági formája az 
I. mellékletben felsorolt társasági formák 
egyikéhez hasonló;
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b) a vállalat a II. mellékletben felsorolt 
társasági adók egyikének hatálya alá esik.

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 102
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv harmadik ország 
törvényei szerint létrehozott vállalatokra 
alkalmazandó, ha mindkét alábbi feltétel 
érvényesül:

(2) Ez az irányelv azon harmadik ország 
törvényei szerint létrehozott vállalatokra 
alkalmazandó, amelyek azt szabadon 
választják, ha mindkét alábbi feltétel 
érvényesül:

Or. en

Módosítás 103
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogosult társasági formák harmadik 
országban

törölve

(1) A Bizottság évente jóváhagyja azokat a 
harmadik országban érvényes társasági 
formákat, amelyek megfelelnek a 2. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában rögzített 
követelménynek. Ezt a végrehajtási aktust 
a 131. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.
(2) Az, hogy egy adott társasági forma 
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nem szerepel harmadik ország társasági 
formáinak az (1) bekezdésben említett 
listáján, nem gátolja meg ennek az 
irányelvnek arra a társasági formára 
történő alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 104
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogosult társasági formák harmadik 
országban

Az ezen irányelvben meghatározott 
rendszer hatálya alá tartozó társasági 
formák harmadik országban

Or. fr

Módosítás 105
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az, hogy egy adott társasági forma 
nem szerepel harmadik ország társasági 
formáinak az (1) bekezdésben említett 
listáján, nem gátolja meg ennek az 
irányelvnek arra a társasági formára 
történő alkalmazását.

törölve

Or. lt
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Módosítás 106
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „adóalany”: az a vállalat, amely az 
irányelvben meghatározott rendszer 
alkalmazása mellett dönt;

1) „adóalany”: az a vállalat, amely az 
irányelvben meghatározott rendszer 
hatálya alá tartozik;

Or. fr

Módosítás 107
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „adóalany”: az a vállalat, amely az 
irányelvben meghatározott rendszer 
alkalmazása mellett dönt;

(1) „adóalany”: az a vállalat, amelyre az 
irányelvben meghatározott rendszer 
alkalmazandó;

Or. pt

Módosítás 108
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „adóalany”: az a vállalat, amely az 
irányelvben meghatározott rendszer 
alkalmazása mellett dönt;

1) „adóalany”: az a vállalat, amely az 
irányelvben meghatározott rendszert 
alkalmazza;

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszer jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
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vállalkozásokra való alkalmazása kötelező.

Módosítás 109
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „adóalany”: az a vállalat, amely az 
irányelvben meghatározott rendszer
alkalmazása mellett dönt;

(1) „adóalany”: az a vállalat, amely köteles
az irányelvben meghatározott rendszert 
alkalmazni vagy annak alkalmazása 
mellett dönt; 

Or. en

Módosítás 110
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „különálló adóalany”: olyan 
adóalany, amely nem teljesíti a 
konszolidációra vonatkozó 
követelményeket;

törölve

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 111
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „nem adóalany”: olyan vállalat, amely 
nem jogosult az irányelvben meghatározott 
rendszer alkalmazására, illetve nem 
választotta annak alkalmazását;

3) „nem adóalany”: olyan vállalat, amely 
nem tartozik az irányelvben meghatározott 
rendszer hatálya alá;

Or. fr

Módosítás 112
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „nem adóalany”: olyan vállalat, amely
nem jogosult az irányelvben meghatározott 
rendszer alkalmazására, illetve nem 
választotta annak alkalmazását;

(3) „nem adóalany”: olyan vállalat, 
amelyre nem alkalmazandó az irányelvben 
meghatározott rendszer;

Or. pt

Módosítás 113
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „nem adóalany”: olyan vállalat, amely 
nem jogosult az irányelvben meghatározott 
rendszer alkalmazására, illetve nem 
választotta annak alkalmazását;

(3) „nem adóalany”: olyan vállalat, amely 
nem köteles az irányelvben meghatározott 
rendszer alkalmazására, illetve nem 
választotta annak alkalmazását;

Or. en

Módosítás 114
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „nem adóalany”: olyan vállalat, amely 
nem jogosult az irányelvben meghatározott 
rendszer alkalmazására, illetve nem 
választotta annak alkalmazását;

3) „nem adóalany”: olyan vállalat, amely 
nem jogosult az irányelvben meghatározott 
rendszer alkalmazására;

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszer jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező.

Módosítás 115
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „elsődleges adóalany”: törölve
a) a rezidens adóalany, amennyiben 
csoportot alkot jogosult leányvállalataival, 
más tagállamokban található állandó 
telephelyeivel, vagy valamely harmadik 
országban illetőséggel rendelkező jogosult 
leányvállalatának egy vagy több állandó 
telephelyével; vagy
b) a kizárólag két vagy több rezidens 
adóalanyból álló csoport által kijelölt 
rezidens adóalany, ahol a csoportot alkotó 
rezidens adóalanyok mind ugyanazon, 
harmadik országban illetőséggel 
rendelkező anyavállalat közvetlen jogosult 
leányvállalatai; vagy
c) az a rezidens adóalany, amely a 
harmadik országban illetőséggel 
rendelkező anyavállalat jogosult 
leányvállalata, amennyiben ez a rezidens 
adóalany kizárólag az anyavállalatának 



AM\885627HU.doc 57/226 PE478.376v01-00

HU

egy vagy több állandó telephelyével alkot 
csoportot; vagy
d) azon nem rezidens adóalany által 
kijelölt állandó telephely, amely kizárólag 
a két vagy több tagállamban található 
állandó telephelyei vonatkozásában képez 
csoportot;

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 116
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „csoporttag”: az 54. és 55. cikkben 
meghatározott, ugyanazon csoporthoz 
tartozó adóalany; amikor az adóalanynak 
egy vagy több állandó telephelye van a 
központi irányítás és ellenőrzés helyétől 
különböző tagállamban, minden állandó 
telephelyet csoporttagként kell kezelni;

törölve

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 117
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „konszolidált adóalap”: a törölve
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valamennyi csoporttag 10. cikkel 
összhangban számított adóalapjának 
összegzésével kapott eredmény;

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 118
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „arányos rész”: a csoport 
konszolidált adóalapjának azon része, 
amelyet a 86–102. cikkben meghatározott 
képlet alkalmazásával egy adott 
csoporttaghoz rendelnek;

törölve

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „pénzügyi eszközök”: a kapcsolt 
vállalkozásokban meglévő részesedések, a 
kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott 
kölcsönök, egyéb részesedések, az azon 
vállalkozásoknak nyújtott kölcsönök, 
amelyekhez a vállalkozás részesedések 
révén kapcsolódik, befektetett eszközként 
tartott beruházások, egyéb kölcsönök és a 

(15) „pénzügyi eszközök”: a kapcsolt 
vállalkozásokban meglévő részesedések, a 
kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott 
kölcsönök, egyéb részesedések, az azon 
vállalkozásoknak nyújtott kölcsönök, 
amelyekhez a vállalkozás részesedések 
révén kapcsolódik, befektetett eszközként 
tartott beruházások, egyéb kölcsönök és a 
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saját részesedések olyan mértékben, 
amennyiben a nemzeti jog engedélyezi 
azok szerepeltetését a mérlegben;

saját részesedések olyan mértékben, 
amennyiben egységes uniós szabályok
engedélyezik azok szerepeltetését a 
mérlegben;

Or. de

Módosítás 120
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) „illetékes hatóság”: az egyes 
tagállamok által az irányelv
végrehajtásához kapcsolódó valamennyi 
ügy igazgatására kijelölt hatóság;

törölve

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 121
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) „illetékes hatóság”: az egyes 
tagállamok által az irányelv 
végrehajtásához kapcsolódó valamennyi 
ügy igazgatására kijelölt hatóság;

(21) „illetékes hatóság”: az egyes 
tagállamok vagy adóbeszedési hatáskörrel 
rendelkező régiók által az irányelv 
végrehajtásához kapcsolódó valamennyi 
ügy igazgatására kijelölt hatóság;

Or. en



PE478.376v01-00 60/226 AM\885627HU.doc

HU

Módosítás 122
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) „elsődleges adóhatóság”: azon 
tagállam illetékes hatósága, amelyben az 
elsődleges adóalany adózási szempontból 
illetőséggel rendelkezik, vagy –
amennyiben nem-rezidens adóalany 
állandó telephelyéről van szó – ahol az 
elsődleges adóalany található;

törölve

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 123
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) „audit”: valamely illetékes hatóság 
által végrehajtott mindennemű 
megkeresés, vizsgálat és ellenőrzés, 
amelyek célja annak ellenőrzése, hogy az 
adóalany megfelel-e az irányelvben 
foglaltaknak.

törölve

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 124
Sławomir Witold Nitras
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Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazása nem sértheti az adóbevételek
szempontjából fennálló semlegesség elvét, 
amely a tagállami adóbevételek szintjére 
gyakorolt kedvezőtlen hatásban fejeződik 
ki. Az előzőek értelmében a tagállamok 
választhatnak, hogy ezen irányelv
rendelkezéseinek alkalmazása mellett 
döntenek-e.

Or. en

Módosítás 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ IRÁNYELV SZERINTI RENDSZER 
VÁLASZTÁSA

AZ IRÁNYELV SZERINTI RENDSZER 
HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 
ADÓALANYOK

Or. de

Módosítás 126
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ IRÁNYELV SZERINTI RENDSZER 
VÁLASZTÁSA

AZ IRÁNYELV SZERINTI RENDSZER 
HATÁLYA

Or. pt
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Módosítás 127
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választás törölve
(1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt 
feltételek szerint.
(2) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel nem rendelkező 
azon vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt 
feltételek szerint, az általa valamely 
tagállamban fenntartott állandó 
telephelye vonatkozásában.
(3) Az (1) és (2) bekezdések 
alkalmazásában, az a vállalat, amelynek 
bejegyzett székhelye, cégnyilvántartásba 
vételi helye vagy tényleges üzletvezetési 
helye valamely tagállamban található, 
továbbá amely – az e tagállam valamely 
harmadik országgal kötött szerződésének 
feltételei értelmében – ebben a harmadik 
országban nem minősül adózási 
szempontból rezidensnek, adózási 
szempontból e tagállamban kell 
rezidensnek tekinteni.
(4) Amikor, a (3) bekezdés értelmében, a 
vállalat egynél több tagállamban 
rendelkezik adózási szempontból 
illetőséggel, abban a tagállamban kell 
rezidensnek tekinteni, ahol a tényleges 
üzletvezetési helye található.
(5) Ha hajózással vagy belföldi vízi 
szállítással foglalkozó csoporttag 
tényleges üzletvezetésének helye egy hajó 
fedélzetén van, akkor úgy tekintendő, 
hogy az abban a tagállamban van, 
amelyben a hajó hazai kikötője található, 
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vagy ha nincs ilyen hazai kikötő, abban a 
tagállamban, amelyben a hajó 
üzemeltetője illetőséggel rendelkezik.
(6) Valamely tagállamban adózási 
szempontból illetőséggel rendelkező, az 
irányelv szerinti rendszert választó 
vállalatnak e rendszer szerinti 
társaságiadó-kötelezettsége áll fenn 
bármely forrásból származó minden 
jövedelme után, függetlenül attól, hogy a 
jövedelem az illetőség szerinti 
tagállamban vagy azon kívül keletkezik.
(7) Valamely harmadik országban adózási 
szempontból rezidens, az irányelv szerinti 
rendszert választó vállalatnak e rendszer 
szerinti társaságiadó-kötelezettsége 
keletkezik a valamely tagállamban 
található telephelye révén végzett 
tevékenységéből származó minden 
jövedelme után.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszer jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező.

Módosítás 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választás Az adóalanyok

Or. de

Módosítás 129
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választás Adózási szempontú illetőség

Or. fr

Módosítás 130
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választás Az alkalmazás

Or. pt

Módosítás 131
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalat, amely nem tartozik a 
2003/361/EK ajánlás hatálya alá, de 
amelyre ezt az irányelvet kell alkalmazni, 
az irányelvben meghatározott rendszert 
alkalmazza, az abban foglalt feltételek 
szerint.

Or. en

Indokolás

A KKTA-t a kis- és középvállalkozások kivételével minden vállalat számára kötelezővé kell 
tenni az uniós társaságiadó-rendszerekben meglévő kiskapuk bezárása érdekében, amelyek 
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lehetővé teszik a nagyvállalatok számára, hogy a nyereségek mesterséges áthelyezésével 
kihasználják a nemzeti eltéréseket, csökkentve ezzel tényleges adókulcsukat, esetenként akár 
nullára is.

Módosítás 132
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt 
feltételek szerint.

(1) Ez az irányelv az abban foglalt
feltételek szerint kötelezően alkalmazandó 
az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalatokra, amelyek megfelelnek a 2. 
cikk (1) bekezdésében megállapított 
követelményeknek.

Or. pt

Módosítás 133
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt feltételek 
szerint.

(1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező, 
2003/361/EK ajánlás hatálya alá tartozó 
azon vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt feltételek 
szerint.

Or. en

Módosítás 134
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt 
feltételek szerint.

(1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, az irányelv szerinti rendszer 
hatálya alá tartozó adóalany, az abban 
foglalt feltételek szerint.

Or. de

Módosítás 135
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt 
feltételek szerint.

(1) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel rendelkező azon 
vállalat, amelyre ez az irányelv
alkalmazandó, az irányelv szerinti rendszer 
hatálya alá tartozik, az abban foglalt 
feltételek szerint.

Or. fr

Módosítás 136
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel nem rendelkező 
azon vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt feltételek 

(2) Ez az irányelv az abban foglalt 
feltételek szerint kötelezően alkalmazandó 
az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel nem rendelkező 
azon vállalatokra, amelyek megfelelnek a 
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szerint, az általa valamely tagállamban 
fenntartott állandó telephelye
vonatkozásában.

2. cikk (2) bekezdésében megállapított 
követelményeknek a rendszer 
tagállamokban fenntartott valamennyi 
állandó telephelyükre való alkalmazása 
vonatkozásában.

Or. pt

Módosítás 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel nem rendelkező 
azon vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt 
feltételek szerint, az általa valamely 
tagállamban fenntartott állandó telephelye 
vonatkozásában.

(2) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel nem rendelkező 
azon vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, az irányelv szerinti rendszer 
hatálya alá tartozó adóalany az abban 
foglalt feltételek szerint, az általa valamely 
tagállamban fenntartott állandó telephelye 
vonatkozásában.

Or. de

Módosítás 138
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel nem rendelkező 
azon vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, választhatja az irányelv 
szerinti rendszert az abban foglalt 
feltételek szerint, az általa valamely 
tagállamban fenntartott állandó telephelye 
vonatkozásában.

(2) Az adózási szempontból valamely 
tagállamban illetőséggel nem rendelkező 
azon vállalat, amelyre ez az irányelv 
alkalmazandó, az irányelv szerinti rendszer 
hatálya alá tartozik az abban foglalt 
feltételek szerint, az általa valamely 
tagállamban fenntartott állandó telephelye 
vonatkozásában.

Or. fr
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Módosítás 139
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Valamely tagállamban adózási 
szempontból illetőséggel rendelkező, az 
irányelv szerinti rendszert választó
vállalatnak e rendszer szerinti társaságiadó-
kötelezettsége áll fenn bármely forrásból 
származó minden jövedelme után, 
függetlenül attól, hogy a jövedelem az 
illetőség szerinti tagállamban vagy azon 
kívül keletkezik.

(6) Valamely tagállamban adózási 
szempontból illetőséggel rendelkező, az 
irányelv szerinti rendszer hatálya alá 
tartozó vállalatnak e rendszer szerinti 
társaságiadó-kötelezettsége áll fenn 
bármely forrásból származó minden 
jövedelme után, függetlenül attól, hogy a 
jövedelem az illetőség szerinti tagállamban 
vagy azon kívül keletkezik.

Or. fr

Módosítás 140
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Valamely tagállamban adózási 
szempontból illetőséggel rendelkező, az 
irányelv szerinti rendszert választó
vállalatnak e rendszer szerinti társaságiadó-
kötelezettsége áll fenn bármely forrásból 
származó minden jövedelme után, 
függetlenül attól, hogy a jövedelem az 
illetőség szerinti tagállamban vagy azon 
kívül keletkezik.

(6) Valamely tagállamban adózási 
szempontból illetőséggel rendelkező 
vállalatnak e rendszer szerinti társaságiadó-
kötelezettsége áll fenn bármely forrásból 
származó minden jövedelme után, 
függetlenül attól, hogy a jövedelem az 
illetőség szerinti tagállamban vagy azon 
kívül keletkezik.

Or. pt

Módosítás 141
Miguel Portas
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Valamely harmadik országban adózási 
szempontból rezidens, az irányelv szerinti 
rendszert választó vállalatnak e rendszer 
szerinti társaságiadó-kötelezettsége 
keletkezik a valamely tagállamban 
található telephelye révén végzett 
tevékenységéből származó minden 
jövedelme után.

(7) Valamely harmadik országban adózási 
szempontból rezidens vállalatnak e 
rendszer szerinti társaságiadó-
kötelezettsége keletkezik a valamely 
tagállamban található telephelye révén 
végzett tevékenységéből származó minden 
jövedelme után.

Or. pt

Módosítás 142
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Valamely harmadik országban adózási 
szempontból rezidens, az irányelv szerinti 
rendszert választó vállalatnak e rendszer 
szerinti társaságiadó-kötelezettsége 
keletkezik a valamely tagállamban 
található telephelye révén végzett 
tevékenységéből származó minden 
jövedelme után.

(7) Valamely harmadik országban adózási 
szempontból rezidens, az irányelv szerinti 
rendszer hatálya alá tartozó vállalatnak e 
rendszer szerinti társaságiadó-
kötelezettsége keletkezik a valamely 
tagállamban található telephelye révén 
végzett tevékenységéből származó minden 
jövedelme után.

Or. fr

Módosítás 143
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a vállalat jogosult az irányelv szerinti 
rendszert választani, és azt is választja, 

Az irányelv szerinti rendszer hatálya alá 
tartozó vállalat, eltérő megállapítás 



PE478.376v01-00 70/226 AM\885627HU.doc

HU

akkor a vállalat, eltérő megállapítás 
hiányában, az ebben az irányelvben 
szabályozott minden kérdés 
vonatkozásában megszűnik a nemzeti 
társasági adó hatálya alá tartozni.

hiányában, az ebben az irányelvben 
szabályozott minden kérdés 
vonatkozásában megszűnik a nemzeti 
társasági adó hatálya alá tartozni.

Or. fr

Módosítás 144
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a vállalat jogosult az irányelv szerinti 
rendszert választani, és azt is választja, 
akkor a vállalat, eltérő megállapítás 
hiányában, az ebben az irányelvben 
szabályozott minden kérdés 
vonatkozásában megszűnik a nemzeti 
társasági adó hatálya alá tartozni.

Ha a vállalat jogosult az irányelv szerinti 
rendszert választani, akkor a vállalat, eltérő 
megállapítás hiányában, az ebben az 
irányelvben szabályozott minden kérdés 
vonatkozásában megszűnik a nemzeti 
társasági adó hatálya alá tartozni.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszer jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező.

Módosítás 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a vállalat jogosult az irányelv szerinti 
rendszert választani, és azt is választja,
akkor a vállalat, eltérő megállapítás 
hiányában, az ebben az irányelvben 
szabályozott minden kérdés 
vonatkozásában megszűnik a nemzeti 

Ha a vállalat jogosult az irányelv szerinti 
rendszert választani, és emiatt adóalany, 
akkor a vállalat, eltérő megállapítás 
hiányában, az ebben az irányelvben 
szabályozott minden kérdés 
vonatkozásában megszűnik a nemzeti 
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társasági adó hatálya alá tartozni. társasági adó hatálya alá tartozni.

Or. de

Módosítás 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
10a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minimális adókulcs
Az Európai Unió területén a társaságok 
adóztatása tekintetében minimumkulcsot 
kell alkalmazni. Ennek névleges mértéke 
azonban nem lehet kevesebb 25%-nál. A 
tagállamok a kulcsokat egyebekben 
szabadon határozzák meg.

Or. de

Módosítás 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapott nyereségfelosztás; törölve

Or. de

Módosítás 148
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapott nyereségfelosztás; törölve

Or. pt

Módosítás 149
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapott nyereségfelosztás; törölve

Or. en

Módosítás 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) részvényértékesítésből származó 
bevétel;

törölve

Or. de

Módosítás 151
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) részvényértékesítésből származó 
bevétel;

törölve
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Or. pt

Módosítás 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) harmadik országban található állandó 
telephely jövedelme.

törölve

Or. de

Módosítás 153
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A levonható kiadások közé tartozik az 
értékesítés összes költsége, továbbá az 
adóalanynál a jövedelemszerzéssel vagy 
annak biztosításával kapcsolatban 
felmerült, hozzáadottérték-adó nélküli 
kiadások, ideértve a kutatás és fejlesztés 
költségét és az üzleti célú (tulajdon- vagy 
hitelviszonyt megtestesítő) forrásbevonás 
költségét.

A levonható kiadások közé tartozik az 
értékesítés összes költsége, továbbá az 
adóalanynál a jövedelemszerzéssel vagy 
annak biztosításával kapcsolatban 
felmerült, hozzáadottérték-adó nélküli 
kiadások, ideértve a kutatás és fejlesztés 
költségét – feltéve, hogy a megtakarított 
pénzt gazdasági javak beszerzésére vagy 
előállítására használják fel –, valamint az 
üzleti célú (tulajdon- vagy hitelviszonyt 
megtestesítő) forrásbevonás költségét.

Or. de

Módosítás 154
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) bónusz és teljesítmény alapján fizetett 
javadalmazás;

Or. en

Módosítás 155
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a III. mellékletben felsorolt adónemek, 
az energiára, az alkoholra, a szeszes 
italokra és a dohánytermékekre kivetett 
jövedéki adó kivételével. 

j) a III. mellékletben felsorolt adónemek.

Or. fr

Módosítás 156
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés j) pontjától eltérően, a 
tagállam rendelkezhet a III. mellékletben 
felsorolt egy vagy több adónem 
levonásáról. Csoport esetén az ilyen 
levonást az abban a tagállamban 
illetőséggel rendelkező vagy ott található 
csoporttagok arányos részére kell 
alkalmazni.

törölve

Or. fr
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Módosítás 157
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A vállalkozások a céltartalékok 
képzése során intézkedéseiket a nemzeti és 
nemzetközi számviteli standardokra 
alapozzák.

Or. lv

Módosítás 158
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A 91/674/EGK irányelvnek megfelelően 
létrehozott biztosítók technikai tartalékai, a 
káringadozási tartalék kivételével 
levonhatók. A tagállam rendelkezhet a 
káringadozási tartalék levonásáról. 
Csoport esetében a káringadozási tartalék 
levonását a tagállamban adózási 
szempontból illetőséggel rendelkező vagy 
ott található csoporttagok arányos részére 
kell alkalmazni. A levont összegeket 
minden adóév végén felül kell vizsgálni és 
ki kell igazítani. A jövőbeli adóalap 
számításakor figyelembe kell venni a már 
levont összegeket.

c) A 91/674/EGK irányelvnek megfelelően 
létrehozott biztosítók technikai tartalékai, a 
káringadozási tartalék kivételével 
levonhatók. Annak a tagállamnak, amely a
91/674/EGK irányelv 62. cikke alapján 
káringadozási tartalék létrehozására 
vonatkozó kereskedelmi jogi követelmény 
bevezetése mellett döntött, ezt a tartalékot 
az adóból levonhatóvá is kell tennie. A 
tagállam rendelkezhet a káringadozási 
tartalék levonásáról. Csoport esetében a 
káringadozási tartalék levonását a 
tagállamban adózási szempontból 
illetőséggel rendelkező vagy ott található 
csoporttagok arányos részére kell 
alkalmazni. A levont összegeket minden 
adóév végén felül kell vizsgálni és ki kell 
igazítani. A jövőbeli adóalap számításakor 
figyelembe kell venni a már levont 
összegeket.

Or. de
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Indokolás

Azoknak a tagállamoknak, amelyek a 91/674/EGK irányelv 62. cikke alapján az említett 
irányelv 30. cikke szerinti káringadozási tartalék létrehozására vonatkozó kereskedelmi jogi 
követelményt vezettek be, ezt a tartalékot a KKTA-val összefüggésben az adóból levonhatóvá 
is kell tenniük. A követelmény máskülönben elfogadhatatlan. A káringadozási tartalék bevált 
módszer a jelentős nagyságrendű károkkal való megbirkózásra.

Módosítás 159
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nem a 36. és a 40. cikkben említett 
befektetett eszközöket együtt, egy 
eszközkészletben kell értékcsökkenteni az 
értékcsökkenési alap 25%-ának megfelelő 
éves ütemben.

(1) A nem a 36. és a 40. cikkben említett 
befektetett eszközöket együtt, egy 
eszközkészletben kell értékcsökkenteni az 
értékcsökkenési alap 20%-ának megfelelő 
éves ütemben.

Or. de

Módosítás 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek hiányában, az 
adóalanynál vagy nem rezidens adóalany 
állandó telephelyénél az adóévben 
felmerülő veszteség levonható a későbbi 
adóévekben.

(1) Ezen irányelv ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek hiányában, az 
adóalanynál vagy nem rezidens adóalany 
állandó telephelyénél az adóévben 
felmerülő veszteség levonható a 
rákövetkező hét adóévben. 1 millió EUR 
küszöbérték felett a következő időszakra 
elhatárolt veszteség az éves jövedelem 1 
millió EUR feletti részének 60%-ára 
korlátozódik.

Or. de
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Módosítás 161
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
8 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ IRÁNYELV SZERINTI 
RENDSZERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRE 
ÉS AZ ABBÓL VALÓ KILÉPÉSRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

AZ IRÁNYELV SZERINTI 
RENDSZERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Or. fr

Módosítás 162
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
8 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ IRÁNYELV SZERINTI 
RENDSZERBE TÖRTÉNŐ 
BELÉPÉSRE ÉS AZ ABBÓL VALÓ 
KILÉPÉSRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK

AZ IRÁNYELV SZERINTI RENDSZER
HATÁLYBALÉPÉSÉRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK

Or. pt

Módosítás 163
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
8 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ IRÁNYELV SZERINTI 
RENDSZERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRE 
ÉS AZ ABBÓL VALÓ KILÉPÉSRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

AZ IRÁNYELV SZERINTI 
RENDSZERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
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Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszernek a jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező, és ezért a kilépés nem lehetséges.

Módosítás 164
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában,
amikor az adóalany az irányelv szerinti 
rendszert választja, minden eszköz és 
forrás elszámolása azon az értéken 
történik, amelyet a nemzeti 
adójogszabályok alapján számolnak ki 
közvetlenül azon időpont előtt, amikortól 
az adóalany alkalmazni kezdi a rendszert.

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában 
minden eszköz és forrás elszámolása azon 
az értéken történik, amelyet a nemzeti 
adójogszabályok alapján számolnak ki 
közvetlenül azon időpont előtt, amikortól 
az adóalany alkalmazni kezdi a rendszert.

Or. pt

Módosítás 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában, 
amikor az adóalany az irányelv szerinti 
rendszert választja, minden eszköz és 
forrás elszámolása azon az értéken 
történik, amelyet a nemzeti 
adójogszabályok alapján számolnak ki 
közvetlenül azon időpont előtt, amikortól 
az adóalany alkalmazni kezdi a rendszert.

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában, 
amikor az adóalany az irányelv szerinti 
rendszer hatálya alá tartozik, minden 
eszköz és forrás elszámolása azon az 
értéken történik, amelyet a nemzeti 
adójogszabályok alapján számolnak ki 
közvetlenül azon időpont előtt, amikortól 
az adóalany alkalmazni kezdi a rendszert.

Or. de
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Módosítás 166
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában, 
amikor az adóalany az irányelv szerinti 
rendszert választja, minden eszköz és 
forrás elszámolása azon az értéken 
történik, amelyet a nemzeti 
adójogszabályok alapján számolnak ki 
közvetlenül azon időpont előtt, amikortól 
az adóalany alkalmazni kezdi a rendszert.

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában, 
amikor az adóalany az irányelv szerinti 
rendszer hatálya alá tartozik, minden 
eszköz és forrás elszámolása azon az 
értéken történik, amelyet a nemzeti 
adójogszabályok alapján számolnak ki 
közvetlenül azon időpont előtt, amikortól 
az adóalany alkalmazni kezdi a rendszert.

Or. fr

Módosítás 167
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában, 
amikor az adóalany az irányelv szerinti 
rendszert választja, minden eszköz és 
forrás elszámolása azon az értéken 
történik, amelyet a nemzeti 
adójogszabályok alapján számolnak ki 
közvetlenül azon időpont előtt, amikortól 
az adóalany alkalmazni kezdi a rendszert.

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában, 
amikor az adóalany az irányelv szerinti 
rendszert alkalmazza, minden eszköz és 
forrás elszámolása azon az értéken 
történik, amelyet a nemzeti 
adójogszabályok alapján számolnak ki 
közvetlenül azon időpont előtt, amikortól 
az adóalany alkalmazni kezdi a rendszert.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszernek a jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező.
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Módosítás 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyek, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében, úgy kell tekinteni, mint 
amelyek már azt megelőzően felmerültek, 
hogy az adóalany az irányelv szerinti 
rendszer választotta volna, de amelyeket 
még nem vettek figyelembe az adóalanyra 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozás szerinti adó kiszámításában, 
hozzá kell adni az adóalaphoz, vagy abból 
ki kell vonni, a nemzeti jog ütemezésre 
vonatkozó szabályainak megfelelően.

Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyek, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében, úgy kell tekinteni, mint 
amelyek már azt megelőzően felmerültek, 
hogy az adóalany az irányelv szerinti 
rendszer hatálya alá került volna, de 
amelyeket még nem vettek figyelembe az 
adóalanyra alkalmazandó nemzeti 
társaságiadó-szabályozás szerinti adó 
kiszámításában, hozzá kell adni az 
adóalaphoz, vagy abból ki kell vonni, a 
nemzeti jog ütemezésre vonatkozó 
szabályainak megfelelően.

Or. de

Módosítás 169
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyek, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében, úgy kell tekinteni, mint 
amelyek már azt megelőzően felmerültek, 
hogy az adóalany az irányelv szerinti 
rendszer választotta volna, de amelyeket 
még nem vettek figyelembe az adóalanyra 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozás szerinti adó kiszámításában, 
hozzá kell adni az adóalaphoz, vagy abból 
ki kell vonni, a nemzeti jog ütemezésre 
vonatkozó szabályainak megfelelően.

Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyek, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében, úgy kell tekinteni, mint 
amelyek már azt megelőzően felmerültek, 
hogy az irányelv szerinti rendszer hatályba 
lépett volna, de amelyeket még nem vettek 
figyelembe az adóalanyra alkalmazandó 
nemzeti társaságiadó-szabályozás szerinti 
adó kiszámításában, hozzá kell adni az 
adóalaphoz, vagy abból ki kell vonni, a 
nemzeti jog ütemezésre vonatkozó 
szabályainak megfelelően.

Or. pt
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Módosítás 170
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyek, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében, úgy kell tekinteni, mint 
amelyek már azt megelőzően felmerültek, 
hogy az adóalany az irányelv szerinti 
rendszer választotta volna, de amelyeket 
még nem vettek figyelembe az adóalanyra 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozás szerinti adó kiszámításában, 
hozzá kell adni az adóalaphoz, vagy abból 
ki kell vonni, a nemzeti jog ütemezésre 
vonatkozó szabályainak megfelelően.

Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyek, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében, úgy kell tekinteni, mint 
amelyek már azt megelőzően felmerültek, 
hogy az adóalany az irányelv szerinti 
rendszert alkalmazta volna, de amelyeket 
még nem vettek figyelembe az adóalanyra 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozás szerinti adó kiszámításában, 
hozzá kell adni az adóalaphoz, vagy abból 
ki kell vonni, a nemzeti jog ütemezésre 
vonatkozó szabályainak megfelelően.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszernek a jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező.

Módosítás 171
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a bevételeket, amelyekkel 
kapcsolatban az adóalanynak, a rendszer 
választását megelőzően, olyan összegű 
fizetendő adót szabtak ki az alkalmazandó 
nemzeti társaságiadó-szabályozásnak 
megfelelően, amely meghaladja, amit a 
24. cikk (2) bekezdése értelmében 
számítottak volna fel, le kell vonni az 
adóalapból.

Azokat a bevételeket, amelyekkel 
kapcsolatban a rendszer hatálybalépését
megelőzően, olyan összegű fizetendő adót 
szabtak ki az alkalmazandó nemzeti 
társaságiadó-szabályozásnak megfelelően, 
amely meghaladja, amit a 24. cikk 
(2) bekezdése értelmében számítottak 
volna fel, le kell vonni az adóalapból.
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Or. pt

Módosítás 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a bevételeket, amelyekkel 
kapcsolatban az adóalanynak, a rendszer 
választását megelőzően, olyan összegű 
fizetendő adót szabtak ki az alkalmazandó 
nemzeti társaságiadó-szabályozásnak 
megfelelően, amely meghaladja, amit a 
24. cikk (2) bekezdése értelmében 
számítottak volna fel, le kell vonni az 
adóalapból.

Azokat a bevételeket, amelyekkel 
kapcsolatban az adóalanynak, a rendszer 
hatálya alá kerülését megelőzően, olyan 
összegű fizetendő adót szabtak ki az 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően, amely 
meghaladja, amit a 24. cikk (2) bekezdése 
értelmében számítottak volna fel, le kell 
vonni az adóalapból.

Or. de

Módosítás 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 25., 26. és 27. cikk rendelkezéseiben 
szereplő céltartalékokat, nyugdíjakat és a 
rossz kintlevőségek miatti levonásokat 
csak olyan mértékben lehet levonni, 
amilyen mértékben következnek az 
adóalanynak az irányelv szerinti rendszer 
választása után folytatott tevékenységéből 
és végrehajtott ügyleteiből.

(1) A 25., 26. és 27. cikk rendelkezéseiben 
szereplő céltartalékokat, nyugdíjakat és a 
rossz kintlevőségek miatti levonásokat 
csak olyan mértékben lehet levonni, 
amilyen mértékben következnek az 
adóalanynak az irányelv szerinti rendszer 
hatálya alá kerülése után folytatott 
tevékenységéből és végrehajtott 
ügyleteiből.

Or. de
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Módosítás 174
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 25., 26. és 27. cikk rendelkezéseiben 
szereplő céltartalékokat, nyugdíjakat és a 
rossz kintlevőségek miatti levonásokat 
csak olyan mértékben lehet levonni, 
amilyen mértékben következnek az 
adóalanynak az irányelv szerinti rendszer 
választása után folytatott tevékenységéből 
és végrehajtott ügyleteiből.

(1) A 25., 26. és 27. cikk rendelkezéseiben 
szereplő céltartalékokat, nyugdíjakat és a 
rossz kintlevőségek miatti levonásokat 
csak olyan mértékben lehet levonni, 
amilyen mértékben következnek az 
irányelv szerinti rendszer hatálybalépése
után folytatott tevékenységből és 
végrehajtott ügyletekből.

Or. pt

Módosítás 175
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 25., 26. és 27. cikk rendelkezéseiben 
szereplő céltartalékokat, nyugdíjakat és a 
rossz kintlevőségek miatti levonásokat 
csak olyan mértékben lehet levonni, 
amilyen mértékben következnek az 
adóalanynak az irányelv szerinti rendszer 
választása után folytatott tevékenységéből 
és végrehajtott ügyleteiből.

(1) A 25., 26. és 27. cikk rendelkezéseiben 
szereplő céltartalékokat, nyugdíjakat és a 
rossz kintlevőségek miatti levonásokat 
csak olyan mértékben lehet levonni, 
amilyen mértékben következnek az 
adóalanynak az irányelv szerinti 
rendszerbe való belépése után folytatott 
tevékenységéből és végrehajtott 
ügyleteiből.

Or. en

Módosítás 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azokat a kiadásokat, amelyek azokhoz 
a tevékenységekhez és ügyletekhez 
kapcsolódnak, amelyeket adóalany az 
irányelv szerinti rendszer választása előtt 
folytatott, de amelyekre még nem történtek 
levonások, le kell vonni.

(2) Azokat a kiadásokat, amelyek azokhoz 
a tevékenységekhez és ügyletekhez 
kapcsolódnak, amelyeket adóalany az előtt 
folytatott, hogy az irányelv szerinti 
rendszer hatálya alá tartozott volna, de 
amelyekre még nem történtek levonások, le 
kell vonni.

Or. de

Módosítás 177
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azokat a kiadásokat, amelyek azokhoz 
a tevékenységekhez és ügyletekhez 
kapcsolódnak, amelyeket adóalany az 
irányelv szerinti rendszer választása előtt 
folytatott, de amelyekre még nem történtek 
levonások, le kell vonni.

(2) Azokat a kiadásokat, amelyek azokhoz 
a tevékenységekhez és ügyletekhez 
kapcsolódnak, amelyeket az irányelv 
szerinti rendszer hatálybalépése előtt 
folytattak, de amelyekre még nem 
történtek levonások, le kell vonni.

Or. pt

Módosítás 178
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokat az összegeket, amelyeket már a 
rendszer választása előtt levontak, nem 
lehet ismét levonni.

(3) Azokat az összegeket, amelyeket már a 
rendszer hatálybalépése előtt levontak, 
nem lehet ismét levonni.

Or. pt
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Módosítás 179
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Belépés előtti veszteségek törölve
Ha az adóalanynál olyan veszteség merült 
fel az irányelv szerinti rendszer választása 
előtt, amelyet el lehetne határolni a 
következő időszakokra az alkalmazandó 
nemzeti jog értelmében, de amelyet még 
nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben, az ilyen veszteségek 
levonhatók az adóalapból olyan 
mértékben, amilyet a nemzeti jog lehetővé 
tesz.

Or. en

Módosítás 180
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Belépés előtti veszteségek A rendszer hatálybalépése előtti 
veszteségek

Or. pt

Módosítás 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az adóalanynál olyan veszteség merült Ha az adóalanynál olyan veszteség merült 
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fel az irányelv szerinti rendszer választása 
előtt, amelyet el lehetne határolni a 
következő időszakokra az alkalmazandó 
nemzeti jog értelmében, de amelyet még 
nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben, az ilyen veszteségek 
levonhatók az adóalapból olyan mértékben, 
amilyet a nemzeti jog lehetővé tesz.

fel az irányelv szerinti rendszer adóalanyra 
történő alkalmazása előtt, amelyet el 
lehetne határolni a következő időszakokra 
az alkalmazandó nemzeti jog értelmében, 
de amelyet még nem számoltak el az 
adóköteles nyereséggel szemben, az ilyen 
veszteségek levonhatók az adóalapból 
olyan mértékben, amilyet a nemzeti jog 
lehetővé tesz.

Or. de

Módosítás 182
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az adóalanynál olyan veszteség merült 
fel az irányelv szerinti rendszer választása
előtt, amelyet el lehetne határolni a 
következő időszakokra az alkalmazandó 
nemzeti jog értelmében, de amelyet még 
nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben, az ilyen veszteségek 
levonhatók az adóalapból olyan mértékben, 
amilyet a nemzeti jog lehetővé tesz.

Ha az adóalanynál olyan veszteség merült 
fel az irányelv szerinti rendszer 
hatálybalépése előtt, amelyet el lehetne 
határolni a következő időszakokra az 
alkalmazandó nemzeti jog értelmében, de 
amelyet még nem számoltak el az 
adóköteles nyereséggel szemben, az ilyen 
veszteségek levonhatók az adóalapból 
olyan mértékben, amilyet a nemzeti jog 
lehetővé tesz.

Or. pt

Módosítás 183
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az adóalanynál olyan veszteség merült 
fel az irányelv szerinti rendszer választása
előtt, amelyet el lehetne határolni a 
következő időszakokra az alkalmazandó 

Ha az adóalanynál olyan veszteség merült 
fel az irányelv szerinti rendszerbe való 
belépés előtt, amelyet el lehetne határolni a 
következő időszakokra az alkalmazandó 
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nemzeti jog értelmében, de amelyet még 
nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben, az ilyen veszteségek 
levonhatók az adóalapból olyan mértékben, 
amilyet a nemzeti jog lehetővé tesz.

nemzeti jog értelmében, de amelyet még 
nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben, az ilyen veszteségek 
levonhatók az adóalapból olyan mértékben, 
amilyet a nemzeti jog lehetővé tesz.

Or. en

Módosítás 184
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszerből való kilépésre vonatkozó 
általános szabály

törölve

Az irányelv eltérő rendelkezése 
hiányában, amikor az adóalany kilép az 
irányelv szerinti rendszerből, eszközeit és 
forrásait azon az értéken számolják el, 
amelyet a rendszer szabályai szerint 
számítottak ki.

Or. fr

Módosítás 185
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszerből való kilépésre vonatkozó 
általános szabály

törölve

Az irányelv eltérő rendelkezése 
hiányában, amikor az adóalany kilép az 
irányelv szerinti rendszerből, eszközeit és 
forrásait azon az értéken számolják el, 
amelyet a rendszer szabályai szerint 
számítottak ki.
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Or. pt

Módosítás 186
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszerből való kilépésre vonatkozó 
általános szabály

törölve

Az irányelv eltérő rendelkezése 
hiányában, amikor az adóalany kilép az 
irányelv szerinti rendszerből, eszközeit és 
forrásait azon az értéken számolják el, 
amelyet a rendszer szabályai szerint 
számítottak ki.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszernek a jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező, és ezért a kilépés nem lehetséges.

Módosítás 187
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv eltérő rendelkezése 
hiányában, amikor az adóalany kilép az 
irányelv szerinti rendszerből, eszközeit és 
forrásait azon az értéken számolják el, 
amelyet a rendszer szabályai szerint 
számítottak ki.

törölve

Or. pt
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Módosítás 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában, 
amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, eszközeit és forrásait 
azon az értéken számolják el, amelyet a 
rendszer szabályai szerint számítottak ki.

Az irányelv eltérő rendelkezése hiányában, 
amikor úgy változik egy vállalkozás jogi 
formája, hogy ezzel kikerül az irányelv 
szerinti rendszer rendelkezéseinek hatálya 
alól, eszközeit és forrásait azon az értéken 
számolják el, amelyet a rendszer szabályai 
szerint számítottak ki.

Or. de

Módosítás 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, legalább egy 
hároméves időszak elteltével léphet be 
újra az adott rendszerbe.

Or. en

Indokolás

Az időbeli eltérés az agresszív adótervezés kockázatásnak csökkentése érdekében szükséges, 
amely a KKTA és a nemzeti társaságiadó-rendszer kombinálását és a kettő közötti gyakori 
váltást foglalhatná magában.

Módosítás 190
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Befektetett eszközök eszközkészletben 
történő értékcsökkenési leírása

törölve

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, az irányelv szerinti 
rendszer értelmében meglévő 
eszközkészletét, a rendszerből való kilépést 
követően alkalmazandó nemzeti 
adószabályok szempontjából, a csökkenő 
egyenleg módszerével, 25%-os éves 
kulccsal értékcsökkentett egyetlen 
eszközkészletként kell elszámolni.

Or. fr

Módosítás 191
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Befektetett eszközök eszközkészletben 
történő értékcsökkenési leírása

törölve

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, az irányelv szerinti 
rendszer értelmében meglévő 
eszközkészletét, a rendszerből való kilépést 
követően alkalmazandó nemzeti 
adószabályok szempontjából, a csökkenő 
egyenleg módszerével, 25%-os éves 
kulccsal értékcsökkentett egyetlen 
eszközkészletként kell elszámolni.

Or. pt

Módosítás 192
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Befektetett eszközök eszközkészletben 
történő értékcsökkenési leírása

törölve

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, az irányelv szerinti 
rendszer értelmében meglévő 
eszközkészletét, a rendszerből való kilépést 
követően alkalmazandó nemzeti 
adószabályok szempontjából, a csökkenő 
egyenleg módszerével, 25%-os éves 
kulccsal értékcsökkentett egyetlen 
eszközkészletként kell elszámolni.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszernek a jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező, és ezért a kilépés nem lehetséges.

Módosítás 193
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, az irányelv szerinti 
rendszer értelmében meglévő 
eszközkészletét, a rendszerből való kilépést 
követően alkalmazandó nemzeti 
adószabályok szempontjából, a csökkenő 
egyenleg módszerével, 25%-os éves 
kulccsal értékcsökkentett egyetlen 
eszközkészletként kell elszámolni.

törölve

Or. pt

Módosítás 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, az irányelv szerinti 
rendszer értelmében meglévő 
eszközkészletét, a rendszerből való kilépést 
követően alkalmazandó nemzeti 
adószabályok szempontjából, a csökkenő 
egyenleg módszerével, 25%-os éves 
kulccsal értékcsökkentett egyetlen 
eszközkészletként kell elszámolni.

Amikor úgy változik egy vállalkozás jogi 
formája, hogy ezzel kikerül az irányelv 
szerinti rendszer rendelkezéseinek hatálya 
alól, az irányelv szerinti rendszer 
értelmében meglévő eszközkészletét, a 
rendszerből való kilépést követően
alkalmazandó nemzeti adószabályok 
szempontjából, a csökkenő egyenleg 
módszerével, 25%-os éves kulccsal 
értékcsökkentett egyetlen 
eszközkészletként kell elszámolni.

Or. de

Módosítás 195
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hosszú lejáratú szerződések a rendszerből 
történő kilépéskor

törölve

Miután az adóalany kilép a rendszerből, a 
hosszú lejáratú szerződésekből eredő 
bevételeket és kiadásokat az ezt követően 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően kell kezelni. 
Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyeket adózási szempontból már 
figyelembe vettek az irányelv szerinti 
rendszerben, nem lehet ismét figyelembe 
venni.

Or. fr

Módosítás 196
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hosszú lejáratú szerződések a rendszerből 
történő kilépéskor

törölve

Miután az adóalany kilép a rendszerből, a 
hosszú lejáratú szerződésekből eredő 
bevételeket és kiadásokat az ezt követően 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően kell kezelni. 
Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyeket adózási szempontból már 
figyelembe vettek az irányelv szerinti 
rendszerben, nem lehet ismét figyelembe 
venni.

Or. pt

Módosítás 197
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hosszú lejáratú szerződések a rendszerből 
történő kilépéskor

törölve

Miután az adóalany kilép a rendszerből, a 
hosszú lejáratú szerződésekből eredő 
bevételeket és kiadásokat az ezt követően 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően kell kezelni. 
Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyeket adózási szempontból már 
figyelembe vettek az irányelv szerinti 
rendszerben, nem lehet ismét figyelembe 
venni.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszernek a jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező, és ezért a kilépés nem lehetséges.
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Módosítás 198
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Miután az adóalany kilép a rendszerből, a 
hosszú lejáratú szerződésekből eredő 
bevételeket és kiadásokat az ezt követően 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően kell kezelni. 
Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyeket adózási szempontból már 
figyelembe vettek az irányelv szerinti 
rendszerben, nem lehet ismét figyelembe 
venni.

törölve

Or. pt

Módosítás 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Miután az adóalany kilép a rendszerből, a 
hosszú lejáratú szerződésekből eredő 
bevételeket és kiadásokat az ezt követően 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően kell kezelni. 
Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyeket adózási szempontból már 
figyelembe vettek az irányelv szerinti 
rendszerben, nem lehet ismét figyelembe 
venni.

Ha úgy változik egy vállalkozás jogi 
formája, hogy ezzel kikerül a rendszer 
rendelkezéseinek hatálya alól, a hosszú 
lejáratú szerződésekből eredő bevételeket 
és kiadásokat az ezt követően 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően kell kezelni. 
Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyeket adózási szempontból már 
figyelembe vettek az irányelv szerinti 
rendszerben, nem lehet ismét figyelembe 
venni.

Or. de
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Módosítás 200
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Céltartalékok és levonások a rendszerből 
történő kilépéskor

törölve

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, a 25–27. cikkek 
szerint már levont kiadásokat nem lehet 
ismét levonni.

Or. fr

Módosítás 201
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Céltartalékok és levonások a rendszerből 
történő kilépéskor

törölve

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, a 25–27. cikkek 
szerint már levont kiadásokat nem lehet 
ismét levonni.

Or. pt

Módosítás 202
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Céltartalékok és levonások a rendszerből 
történő kilépéskor

törölve
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Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, a 25–27. cikkek 
szerint már levont kiadásokat nem lehet 
ismét levonni.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszernek a jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező, és ezért a kilépés nem lehetséges.

Módosítás 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az adóalany kilép az irányelv 
szerinti rendszerből, a 25–27. cikkek 
szerint már levont kiadásokat nem lehet 
ismét levonni.

Ha úgy változik egy szervezet jogi 
formája, hogy ezzel kikerül az irányelv 
szerinti rendszer rendelkezéseinek hatálya 
alól, a 25–27. cikkek szerint már levont 
kiadásokat nem lehet ismét levonni.

Or. de

Módosítás 204
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Veszteségek a rendszerből történő 
kilépéskor

törölve

Az adóalany azon veszteségeit, amelyeket 
még nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben az irányelv szerinti 
rendszer szabályainak megfelelően, el kell 
határolni következő időszakra a nemzeti 
társaságiadó-szabályozás megfelelően.

Or. fr
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Módosítás 205
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Veszteségek a rendszerből történő 
kilépéskor

törölve

Az adóalany azon veszteségeit, amelyeket 
még nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben az irányelv szerinti 
rendszer szabályainak megfelelően, el kell 
határolni következő időszakra a nemzeti 
társaságiadó-szabályozás megfelelően.

Or. pt

Módosítás 206
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Veszteségek a rendszerből történő 
kilépéskor

törölve

Az adóalany azon veszteségeit, amelyeket 
még nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben az irányelv szerinti 
rendszer szabályainak megfelelően, el kell 
határolni következő időszakra a nemzeti 
társaságiadó-szabályozás megfelelően.

Or. fr

Indokolás

A módosítás alapján a rendszernek a jogosult (azaz a konszolidációs kritériumnak megfelelő) 
vállalkozásokra való alkalmazása kötelező, és ezért a kilépés nem lehetséges.
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Módosítás 207
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóalany azon veszteségeit, amelyeket 
még nem számoltak el az adóköteles 
nyereséggel szemben az irányelv szerinti 
rendszer szabályainak megfelelően, el kell 
határolni következő időszakra a nemzeti 
társaságiadó-szabályozás megfelelően.

törölve

Or. pt

Módosítás 208
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogosult leányvállalatok törölve
(1) A jogosult leányvállalat minden 
közvetlen és a vállalati láncban lejjebb 
elhelyezkedő leányvállalat, amelyre 
vonatkozóan az anyavállalat az alábbi 
jogokkal rendelkezik:
a) a szavazati jogok több mint 50%-át 
gyakorolhatja;
b) a társaság tőkéjének 75%-át meghaladó 
tulajdonosi jog és a nyereségre jogosító 
jogosultságok több mint 75%-a.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
küszöbértékek kiszámításához, a nem 
közvetlen leányvállalatokra vonatkozóan, 
az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
a) amikor a közvetlen és a vállalati 
láncban lejjebb elhelyezkedő 
leányvállalatok tekintetében a 
szavazatijog-küszöböt elérik, az úgy 
tekinthető, hogy az anyavállalat e jogok 
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100%-ával rendelkezik.
b) a nyereséghez és a tulajdonosi 
részesedéshez való jogosultság a vállalati 
lánc egyes szintjein lévő közvetlen 
leányvállalatokban fennálló részesedések 
szorzata. Az anyavállalat által közvetlenül 
vagy közvetve gyakorolt, 75% vagy az 
alatti tulajdonosi jogokat, így az adózási 
szempontból harmadik országban 
illetékességgel rendelkező vállalatokban 
fennálló jogokat, szintén figyelembe kell 
venni a számítás során.

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 209
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jogosult leányvállalat minden 
közvetlen és a vállalati láncban lejjebb 
elhelyezkedő leányvállalat, amelyre 
vonatkozóan az anyavállalat az alábbi 
jogokkal rendelkezik:

törölve

a) a szavazati jogok több mint 50%-át 
gyakorolhatja;
b) a társaság tőkéjének 75%-át meghaladó 
tulajdonosi jog és a nyereségre jogosító 
jogosultságok több mint 75%-a.

Or. en

Indokolás

A „konszolidációs� elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 210
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jogosult leányvállalat minden 
közvetlen és a vállalati láncban lejjebb 
elhelyezkedő leányvállalat, amelyre 
vonatkozóan az anyavállalat az alábbi 
jogokkal rendelkezik:

(1) A jogosult leányvállalat minden 
közvetlen és a vállalati láncban lejjebb 
elhelyezkedő leányvállalat, amelyre 
vonatkozóan az anyavállalat rendelkezik a 
szavazati jogok és a nyereségre jogosító 
jogok több mint 50%-ával:

Or. pt

Módosítás 211
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szavazati jogok több mint 50%-át 
gyakorolhatja;

törölve

Or. pt

Módosítás 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szavazati jogok több mint 50%-át
gyakorolhatja;

a) a szavazati jogok több mint 20%-át
gyakorolhatja;

Or. de
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Módosítás 213
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a társaság tőkéjének 75%-át meghaladó 
tulajdonosi jog és a nyereségre jogosító 
jogosultságok több mint 75%-a.

törölve

Or. pt

Módosítás 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a társaság tőkéjének 75%-át meghaladó 
tulajdonosi jog és a nyereségre jogosító 
jogosultságok több mint 75%-a.

b) a társaság tőkéjének 25%-át meghaladó 
tulajdonosi jog és a nyereségre jogosító 
jogosultságok több mint 25%-a.

Or. de

Módosítás 215
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett 
küszöbértékek kiszámításához, a nem 
közvetlen leányvállalatokra vonatkozóan, 
az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

törölve

a) amikor a közvetlen és a vállalati 
láncban lejjebb elhelyezkedő 
leányvállalatok tekintetében a 
szavazatijog-küszöböt elérik, az úgy 
tekinthető, hogy az anyavállalat e jogok 
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100%-ával rendelkezik.
b) a nyereséghez és a tulajdonosi 
részesedéshez való jogosultság a vállalati 
lánc egyes szintjein lévő közvetlen 
leányvállalatokban fennálló részesedések 
szorzata. Az anyavállalat által közvetlenül 
vagy közvetve gyakorolt, 75% vagy az 
alatti tulajdonosi jogokat, így az adózási 
szempontból harmadik országban 
illetékességgel rendelkező vállalatokban 
fennálló jogokat, szintén figyelembe kell 
venni a számítás során.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 216
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyereséghez és a tulajdonosi 
részesedéshez való jogosultság a vállalati 
lánc egyes szintjein lévő közvetlen 
leányvállalatokban fennálló részesedések 
szorzata. Az anyavállalat által közvetlenül 
vagy közvetve gyakorolt, 75% vagy az 
alatti tulajdonosi jogokat, így az adózási 
szempontból harmadik országban 
illetékességgel rendelkező vállalatokban 
fennálló jogokat, szintén figyelembe kell 
venni a számítás során.

b) a nyereséghez való jogosultság a 
vállalati lánc egyes szintjein lévő közvetlen 
leányvállalatokban fennálló részesedések 
szorzata. Az anyavállalat által közvetlenül 
vagy közvetve gyakorolt valamennyi
tulajdonosi jogot, így az adózási 
szempontból harmadik országban 
illetékességgel rendelkező vállalatokban 
fennálló jogokat, szintén figyelembe kell 
venni a számítás során.

Or. pt

Módosítás 217
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyereséghez és a tulajdonosi 
részesedéshez való jogosultság a vállalati 
lánc egyes szintjein lévő közvetlen 
leányvállalatokban fennálló részesedések 
szorzata. Az anyavállalat által közvetlenül 
vagy közvetve gyakorolt, 75% vagy az 
alatti tulajdonosi jogokat, így az adózási 
szempontból harmadik országban 
illetékességgel rendelkező vállalatokban 
fennálló jogokat, szintén figyelembe kell 
venni a számítás során.

b) a nyereséghez és a tulajdonosi 
részesedéshez való jogosultság a vállalati 
lánc egyes szintjein lévő közvetlen 
leányvállalatokban fennálló részesedések 
szorzata. Az anyavállalat által közvetlenül 
vagy közvetve gyakorolt, 25% vagy az 
alatti tulajdonosi jogokat, így az adózási 
szempontból harmadik országban 
illetékességgel rendelkező vállalatokban 
fennálló jogokat, szintén figyelembe kell 
venni a számítás során.

Or. de

Módosítás 218
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csoportképzés törölve
1. A rezidens adóalany az alábbiakkal 
képez csoportot:
a) más tagállamokban található összes 
állandó telephelye;
b) harmadik országban rezidens, jogosult 
leányállatainak összes állandó telephelye 
valamely tagállamban;
c) egy vagy több tagállamban rezidens 
összes jogosult leányvállalata;
d) egyéb rezidens adóalanyok, amelyek 
ugyanannak a vállalatnak jogosult 
leányvállalatai, amely harmadik 
országban rezidens, és amely megfelel a 
2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
rögzített feltételnek.
2. A nem rezidens adóalany 
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tagállamokban működő összes állandó 
telephelyével és egy vagy több 
tagállamban rezidens összes jogosult 
leányvállalatával képez csoportot, ideértve 
az utóbbiak tagállamokban található 
állandó telephelyeit is.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 219
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fizetésképtelenség törölve
Fizetésképtelen vagy felszámolás alatt álló 
vállalat nem lehet csoporttag. Az 
adóalanynak, amelyre vonatkozóan 
fizetésképtelenséget jelentettek be, vagy 
amely felszámolás alatt áll, azonnal ki kell 
lépnie a csoportból.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 220
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidáció terjedelme törölve
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1. A csoport tagjainak adóalapját 
konszolidálni kell.
2. Ha a konszolidált adóalap negatív, a 
veszteség elhatárolható későbbi 
időszakokra és levonható a következő 
pozitív értékű konszolidált adóalapból. Ha 
a konszolidált adóalap pozitív, a 86–102. 
cikknek megfelelően kell felosztani 
osztani.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 221
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a konszolidált adóalap negatív, a 
veszteség elhatárolható későbbi 
időszakokra és levonható a következő 
pozitív értékű konszolidált adóalapból. Ha 
a konszolidált adóalap pozitív, a 86–102. 
cikknek megfelelően kell felosztani 
osztani.

2. Ha a konszolidált adóalap negatív, a 
veszteség elhatárolható a következő évre és 
levonható a következő pozitív értékű 
konszolidált adóalapból. Ha a konszolidált 
adóalap pozitív, a 86–102. cikknek 
megfelelően kell felosztani osztani.

Or. pt

Módosítás 222
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ha a negatív konszolidált adóalap 
megfelel az adóalany első adóévének, az a 
következő három évre elhatárolható oly 
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módon, hogy azt levonják megfelelő 
pozitív adóalapokból, amennyiben vannak 
ilyenek. Ha a negatív konszolidált adóalap 
az adóalany második adóévének felel meg, 
az a következő két évre határolható el oly 
módon, hogy azt levonják megfelelő 
pozitív adóalapokból, amennyiben vannak 
ilyenek.

Or. pt

Módosítás 223
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A konszolidáció keretében nem lehet 
figyelembe venni az ezen irányelv 
hatálybalépése előtti éveket. Az ezen 
irányelv hatálybalépése előtt felmerült 
veszteségek nem konszolidálhatók.

Or. en

Módosítás 224
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57a. cikk
A visszaható hatály tilalma

A konszolidáció kizárólag az ezen irányelv 
hatálybalépésétől kezdve elért adóköteles 
nyereségre vonatkozik.

Or. fr
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Módosítás 225
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57a. cikk
A veszteségek legfeljebb öt évre 
határolhatók el.

Or. en

Módosítás 226
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ütemezés törölve
1. Az 54. cikkben szerinti 
küszöbértékeknek egész év során eleget 
kell tenni.
2. Az (1) bekezdéstől eltérve, az adóalany 
akkor válik csoporttaggá, amikor az 54. 
cikkben meghatározott küszöböt eléri. A 
küszöböt legalább kilenc egymást követő 
hónap során el kell érni; ennek 
hiányában az adóalanyt számviteli 
szempontból úgy kell kezelni, mintha 
sohasem lett volna csoporttag.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 227
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéstől eltérve, az adóalany 
akkor válik csoporttaggá, amikor az 54. 
cikkben meghatározott küszöböt eléri. A 
küszöböt legalább kilenc egymást követő 
hónap során el kell érni; ennek hiányában 
az adóalanyt számviteli szempontból úgy 
kell kezelni, mintha sohasem lett volna 
csoporttag.

2. A módosítás nem érinti a magyar nyelvi 
változatot.

Or. pt

Módosítás 228
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéstől eltérve, az adóalany 
akkor válik csoporttaggá, amikor az 54. 
cikkben meghatározott küszöböt eléri. A 
küszöböt legalább kilenc egymást követő 
hónap során el kell érni; ennek hiányában 
az adóalanyt számviteli szempontból úgy 
kell kezelni, mintha sohasem lett volna 
csoporttag.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve, az adóalany 
akkor válik csoporttaggá, amikor az 54. 
cikkben meghatározott küszöböt eléri. A 
küszöböt legalább tizenkét egymást követő 
hónap során el kell érni; ennek hiányában 
az adóalanyt számviteli szempontból úgy 
kell kezelni, mintha sohasem lett volna 
csoporttag.

Or. fr

Módosítás 229
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csoporton belüli ügyletek kiküszöbölése törölve
1. A konszolidált adóalap kiszámításakor 
a közvetlenül csoporttagok közötti 
ügyletekből eredő eredményt
(nyereség/veszteség) figyelmen kívül kell 
hagyni.
2. Csoporton belüli ügylethez az ügyletben 
résztvevő mindkét félnek csoporttagnak 
kell lennie, amikor az ügyletre sor kerül, 
és amikor a kapcsolódó bevételek és 
kiadások elszámolása esedékessé válik.
3. A csoportok következetes és 
megfelelően dokumentált módszert 
alkalmaznak a csoporton belüli ügyletek 
számba vételéhez. A csoportok kizárólag 
valós üzleti indokkal, az adóév kezdetén 
változtathatnak módszerükön.
4. A csoporton belüli ügyletek 
elszámolására szolgáló módszernek 
alkalmasnak kell lennie a csoporton belüli 
valamennyi transzfer és értékesítés 
bekerülési értékének vagy, amennyiben az 
alacsonyabb, az adózási célú értékének a 
megállapítására.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 230
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A csoportok következetes és 
megfelelően dokumentált módszert 
alkalmaznak a csoporton belüli ügyletek 
számba vételéhez. A csoportok kizárólag 

törölve
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valós üzleti indokkal, az adóév kezdetén 
változtathatnak módszerükön.

Or. lt

Módosítás 231
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A csoporton belüli ügyletek 
elszámolására szolgáló módszernek 
alkalmasnak kell lennie a csoporton belüli 
valamennyi transzfer és értékesítés 
bekerülési értékének vagy, amennyiben az 
alacsonyabb, az adózási célú értékének a 
megállapítására.

törölve

Or. lt

Módosítás 232
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Forrásadó törölve
A csoporttagok közötti ügyleteket nem 
terheli forrásadó.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 233
Danuta Jazłowiecka
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Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Befektetett eszközök a csoportba történő 
belépéskor

törölve

Ha az adóalany nem vagy külön-külön 
értékcsökkenthető befektetett eszközök 
gazdasági tulajdonosa a csoportba történő 
belépés napján, és ezen eszközök 
bármelyikét valamely csoporttag az e 
napot követő öt éven belül értékesíti, 
kiigazítást kell elvégezni az értékesítés 
évében annak a csoporttagnak az arányos 
részére, amely gazdasági tulajdonosa volt 
az eszköznek a belépés napján. Az ilyen 
értékesítésből származó bevételeket ehhez 
a részhez kell rendelni, és a nem 
értékcsökkenthető eszközökhöz 
kapcsolódó költségeket, továbbá az 
értékcsökkenthető eszközök értékét pedig 
le kell vonni.
Ezt a kiigazítást a pénzügyi eszközök 
vonatkozásában is el kell végezni a 
kapcsolt vállalkozásokban meglévő 
részesedések, az egyéb részesedések és a 
saját részesedések kivételével.
Amennyiben, a vállalati átszervezés 
eredményeként, az adóalany megszűnik, 
vagy már nem rendelkezik állandó 
telephellyel abban a tagállamban, ahol 
rezidens volt a csoportba történő 
belépésekor, úgy kell tekinteni, mint 
akinek e cikk rendelkezéseinek 
alkalmazása szempontjából ott van 
állandó telephelye.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 234
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hosszú lejáratú szerződések a csoportba 
történő belépéskor

törölve

Azokat a bevételeket és kiadásokat, 
amelyek a 24. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően már felmerültek az 
adóalanynak a csoportba történő 
belépését megelőzően, de amelyeket még 
nem vettek figyelembe az alkalmazandó 
nemzeti társaságiadó-szabályozás szerinti 
adó kiszámításában, hozzá kell adni az 
arányos részhez, vagy abból ki kell vonni, 
a nemzeti jog ütemezésre vonatkozó 
szabályainak megfelelően.
Azokat a bevételeket, amelyekkel 
kapcsolatban az adóalanynak a csoportba 
történő belépését megelőzően olyan 
összegű fizetendő adót szabtak ki, az 
alkalmazandó nemzeti társaságiadó-
törvényeknek megfelelően, amely 
meghaladja, amit a 24. cikk (2) bekezdés 
értelmében felszámítottak volna, le kell 
vonni az arányos részből.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 235
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Céltartalékok és levonások a csoportba törölve
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történő belépéskor
A 25., 26. és 27 cikk szerinti kiadásokat, 
amelyek az adóalanynak a csoportba 
történő belépését megelőzően végzett 
tevékenységeivel vagy ügyleteivel 
kapcsolatban merültek fel, és amelyekkel 
kapcsolatban az alkalmazandó nemzeti 
társaságiadó-szabályozás szerinti 
tartalékképzésre és levonásra nem került 
sor, kizárólag az adóalany arányos 
részével szemben lehet levonni, kivéve, ha 
több mint 5 évvel azt követően merülnek 
fel, hogy az adóalany belépett a csoportba.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 236
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Veszteségek a csoportba történő 
belépéskor

törölve

Az irányelv szabályai vagy a nemzeti 
társaságiadó-szabályozás értelmében az 
adóalanynál vagy az állandó telephelynél 
a csoportba történő belépés előtt 
felmerült, be nem számított veszteség nem 
számítható be a konszolidált adóalapba. 
Ezeket a veszteségeket el kell határolni a 
következő időszakra, és el lehet számolni 
őket az arányos résszel szemben a 
43. cikknek vagy a nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően, amelyet az 
irányelv szerinti rendszer hiányában az 
adóalanyra alkalmazni kellene.

Or. en
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Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 237
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csoport megszűnése törölve
A csoport megszűnésekor az adóévet úgy 
kell tekinteni, mint ami véget ért. A 
csoport konszolidált adóalapját és minden 
be nem számított veszteséget a 
csoporttagokhoz kell rendelni a 86–102. 
cikknek megfelelően, a megszűnés 
adóévére alkalmazandó arányos felosztási 
tényezők alapján.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 238
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csoport megszűnését követő veszteségek törölve
A csoport megszűnését követően a 
veszteségeket a következőképpen kell 
kezelni:
a) amennyiben az adóalany továbbra is az 
irányelv szerinti rendszerben marad, de 
csoporton kívül, a veszteségeket el kell 
határolni a következő időszakra és a 
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43. cikk szerint kell elszámolni azokat;
b) amennyiben az adóalany másik csoport 
tagja lesz, a veszteségeket el kell határolni 
a következő időszakra, és az adóalany 
arányos részével szemben el kell számolni 
azokat;
c) amennyiben az adóalany kilép a 
rendszerből, a veszteségeket el kell 
határolni a következő időszakra és az 
alkalmazandóvá váló nemzeti 
társaságiadó-szabályozás szerint kell 
elszámolni azokat, mintha a veszteségek 
akkor merültek volna fel, amikor az 
adóalanyra ezt a szabályozást kellett 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 239
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az adóalany továbbra is az 
irányelv szerinti rendszerben marad, de 
csoporton kívül, a veszteségeket el kell 
határolni a következő időszakra és a 
43. cikk szerint kell elszámolni azokat;

a) amennyiben az adóalany már nem 
tartozik egyik csoportba sem, a 
veszteségeket el kell határolni a következő 
időszakra és a 43. cikk szerint kell 
elszámolni azokat;

Or. fr

Módosítás 240
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az adóalany továbbra is az 
irányelv szerinti rendszerben marad, de 
csoporton kívül, a veszteségeket el kell 
határolni a következő időszakra és a 
43. cikk szerint kell elszámolni azokat;

a) amennyiben az adóalany továbbra is 
csoporton kívül marad, a veszteségeket el 
kell határolni a következő időszakra és a 
43. cikk szerint kell elszámolni azokat;

Or. pt

Módosítás 241
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben az adóalany kilép a 
rendszerből, a veszteségeket el kell 
határolni a következő időszakra és az 
alkalmazandóvá váló nemzeti 
társaságiadó-szabályozás szerint kell 
elszámolni azokat, mintha a veszteségek 
akkor merültek volna fel, amikor az 
adóalanyra ezt a szabályozást kellett 
alkalmazni.

törölve

Or. fr

Módosítás 242
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben az adóalany kilép a 
rendszerből, a veszteségeket el kell 
határolni a következő időszakra és az 
alkalmazandóvá váló nemzeti 
társaságiadó-szabályozás szerint kell 
elszámolni azokat, mintha a veszteségek 

törölve
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akkor merültek volna fel, amikor az 
adóalanyra ezt a szabályozást kellett 
alkalmazni.

Or. pt

Módosítás 243
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csoportból történő kilépéskor meglévő 
befektetett eszközök

törölve

Ha nem értékcsökkenthető vagy 
egyenként értékcsökkenthető, nem a 75. 
cikk szerinti korlátozott mentesség alá 
tartozó befektetett eszközök értékesítésére 
kerül sor három éven belül azt követően, 
hogy az ezen eszközök gazdasági 
tulajdonjogával rendelkező adóalany 
kilépett a csoportból, az értékesítésből 
származó bevételt hozzá kell adni a 
csoportnak az értékesítés évében érvényes 
konszolidált adóalapjához, a nem 
értékcsökkenthető eszközökhöz 
kapcsolódó költségeket és az 
értékcsökkenthető eszközök adózási célú 
értékét pedig le kell vonni belőle.
Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a 
pénzügyi eszközökre is, a kapcsolt 
vállalkozásokban meglévő részesedések, 
az egyéb részesedések és a saját 
részesedések kivételével.
Azon mértéken felül, amilyen mértékben 
az értékesítésből származó bevétellel nő a 
csoport konszolidált adóalapja, a bevétel 
más módon nem adóköteles.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 244
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját előállítású immateriális javak törölve
Amikor egy vagy több saját előállítású 
immateriális jószág gazdasági tulajdonosa 
kilép a csoportból, az ilyen eszközökre 
vonatkozóan végzett K+F-, marketing- és 
reklámtevékenységgel kapcsolatban a 
megelőző öt évben felmerült költségeknek 
megfelelő összeggel a maradó 
csoporttagok konszolidált adóalapját meg 
kell növelni. Az adóalaphoz adott összeg 
nem haladhatja meg az eszközöknek az 
adóalany csoportból történő távozásakor 
nyilvántartott értékét. Ezeket a költségeket 
a kilépő adóalanyhoz kell rendelni és 
annak a nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően kell kezelni, 
amely alkalmazandóvá válik az 
adóalanyra, vagy, ha az irányelv szerinti 
rendszerben marad, akkor az irányelv 
szabályai szerint.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 245
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor egy vagy több saját előállítású 
immateriális jószág gazdasági tulajdonosa 

Amikor egy vagy több saját előállítású 
immateriális jószág gazdasági tulajdonosa 
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kilép a csoportból, az ilyen eszközökre 
vonatkozóan végzett K+F-, marketing- és 
reklámtevékenységgel kapcsolatban a 
megelőző öt évben felmerült költségeknek 
megfelelő összeggel a maradó 
csoporttagok konszolidált adóalapját meg 
kell növelni. Az adóalaphoz adott összeg 
nem haladhatja meg az eszközöknek az 
adóalany csoportból történő távozásakor 
nyilvántartott értékét. Ezeket a költségeket 
a kilépő adóalanyhoz kell rendelni és 
annak a nemzeti társaságiadó-
szabályozásnak megfelelően kell kezelni, 
amely alkalmazandóvá válik az 
adóalanyra, vagy, ha az irányelv szerinti 
rendszerben marad, akkor az irányelv 
szabályai szerint.

kilép a csoportból, az ilyen eszközökre 
vonatkozóan végzett K+F-, marketing- és 
reklámtevékenységgel kapcsolatban a 
megelőző öt évben felmerült költségeknek 
megfelelő összeggel a maradó 
csoporttagok konszolidált adóalapját meg 
kell növelni. Az adóalaphoz adott összeg 
nem haladhatja meg az eszközöknek az 
adóalany csoportból történő távozásakor 
nyilvántartott értékét. Ezeket a költségeket 
a kilépő adóalanyhoz kell rendelni és 
azokat az irányelv szabályai szerint kell 
kezelni.

Or. pt

Módosítás 246
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Veszteségek a csoportból történő 
kilépéskor

törölve

A csoportból kilépő csoporttagra nem 
osztható veszteség.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 247
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csoporton belüli vállalati átszervezés törölve
1. A csoporton belüli vállalati átszervezés 
vagy a csoporttag-adóalany jog szerinti 
székhelyének áthelyezése nem keletkeztet 
eredményt (nyereséget vagy veszteséget) a 
konszolidált adóalap meghatározása 
szempontjából. Az 59. cikk (3) bekezdését 
kell alkalmazni.
2. Az (1) bekezdéstől eltérve, amikor a 
vállalati átszervezés vagy a csoporttagok 
között két év alatt lebonyolított ügyletek 
eredményeként, az adóalany lényegében 
minden eszköze átkerül egy másik 
tagállamba, és az eszköztényező jelentősen 
megváltozott, a következő szabályokat kell 
alkalmazni.
Az eszközök átcsoportosítását követő öt 
évben, az átcsoportosított eszközöket az 
átcsoportosító adóalany 
eszköztényezőjéhez kell rendelni 
mindaddig, amíg a csoporttag az eszközök 
gazdasági tulajdonosa marad. Ha az 
adóalany megszűnt, vagy már nem 
rendelkezik állandó telephellyel abban a 
tagállamban, ahonnan az eszközöket 
átcsoportosítják, úgy tekintik, mint akinek 
e cikk rendelkezéseinek alkalmazása 
szempontjából ott van állandó telephelye.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 248
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A veszteség kezelése két vagy több csoport 
közötti vállalati átszervezésnél

törölve

1. Amikor vállalati átszervezés 
eredményeként egy vagy több csoport, 
vagy két vagy több csoporttag, egy másik 
csoport része lesz, a korábbi csoport vagy 
csoportok el nem számolt veszteségét rá 
kell osztani az újonnan létrejövő csoport 
minden tagjára a 86–102. cikkel 
összhangban, az azon adóévben 
alkalmazandó tényezők alapján, amikor a 
vállalati átszervezésre sor kerül, és el kell 
határolni a következő évekre.
2. Két vagy több elsődleges adóalanynak a 
2009/133/EK tanácsi irányelv19 2. cikk a) 
pontjának i. és ii. alpontja szerinti 
összeolvadásakor, a csoport minden be 
nem számított veszteségét rá kell osztani 
tagjaira a 86–102. cikknek megfelelően, 
az azon adóévben alkalmazandó tényezők 
alapján, amikor az összeolvadásra sor 
kerül, és el kell határolni a későbbi 
évekre.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 249
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adómértéket befolyásoló mentesség törölve
A 75. cikk sérelme nélkül, a 11. cikk c), d) 
vagy e) pontja értelmében adómentes 
bevétel figyelembe vehető az adóalanyra 
vonatkozó adómérték megállapításakor.
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Or. de

Módosítás 250
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adómértéket befolyásoló mentesség törölve
A 75. cikk sérelme nélkül, a 11. cikk c), d) 
vagy e) pontja értelmében adómentes 
bevétel figyelembe vehető az adóalanyra 
vonatkozó adómérték megállapításakor.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 251
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 75. cikk sérelme nélkül, a 11. cikk c), d) 
vagy e) pontja értelmében adómentes 
bevétel figyelembe vehető az adóalanyra 
vonatkozó adómérték megállapításakor.

A 75. cikk sérelme nélkül, a 11. cikk e) 
pontja értelmében adómentes bevétel 
figyelembe vehető az adóalanyra 
vonatkozó adómérték megállapításakor.

Or. pt

Módosítás 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átállási záradék törölve
A 11. cikk c), d), illetve e) pontja nem 
alkalmazandó, ha – a szervezet székhelye 
szerinti országban vagy abban az 
országban, ahol az állandó telephely 
található – az alábbi pontok egyike 
alkalmazandó arra a szervezetre, ahol a 
nyereségfelosztásra sor került, arra a 
szervezetre, amelyben való részesedést 
értékesítették, vagy az állandó telephelyre:
a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban 
alkalmazandó átlagos kötelező 
társaságiadó-kulcs 40%-ánál 
alacsonyabb;
b) egyedi rendszer az adott harmadik 
országban, amely jelentősen alacsonyabb 
adózási mértéket tesz lehetővé, mint az 
általános rendszer.
A tagállamokban alkalmazandó átlagos 
kötelező társaságiadó-mértéket a Bizottság 
évente közzéteszi. Az adómérték számtani 
átlagként kerül meghatározásra. E cikk és 
a 81. és 82. cikk alkalmazásában, a 
módosított adómértéket először a 
módosítást követő adóévben kell az 
adóalanyra alkalmazni.

Or. de

Módosítás 253
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átállási záradék törölve
A 11. cikk c), d), illetve e) pontja nem 
alkalmazandó, ha – a szervezet székhelye 
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szerinti országban vagy abban az 
országban, ahol az állandó telephely 
található – az alábbi pontok egyike 
alkalmazandó arra a szervezetre, ahol a 
nyereségfelosztásra sor került, arra a 
szervezetre, amelyben való részesedést
értékesítették, vagy az állandó telephelyre:
a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban 
alkalmazandó átlagos kötelező 
társaságiadó-kulcs 40%-ánál 
alacsonyabb;
b) egyedi rendszer az adott harmadik
országban, amely jelentősen alacsonyabb 
adózási mértéket tesz lehetővé, mint az 
általános rendszer.
A tagállamokban alkalmazandó átlagos 
kötelező társaságiadó-mértéket a Bizottság 
évente közzéteszi. Az adómérték számtani 
átlagként kerül meghatározásra. E cikk és 
a 81. és 82. cikk alkalmazásában, a 
módosított adómértéket először a 
módosítást követő adóévben kell az 
adóalanyra alkalmazni.

Or. en

Módosítás 254
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk c), d), illetve e) pontja nem 
alkalmazandó, ha – a szervezet székhelye 
szerinti országban vagy abban az 
országban, ahol az állandó telephely 
található – az alábbi pontok egyike 
alkalmazandó arra a szervezetre, ahol a 
nyereségfelosztásra sor került, arra a 
szervezetre, amelyben való részesedést 
értékesítették, vagy az állandó telephelyre:

A 11. cikk e) pontja nem alkalmazandó, ha 
– a szervezet székhelye szerinti országban 
vagy abban az országban, ahol az állandó 
telephely található – az alábbi pontok 
egyike alkalmazandó arra a szervezetre, 
ahol a nyereségfelosztásra sor került, arra a 
szervezetre, amelyben való részesedést 
értékesítették, vagy az állandó telephelyre:
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Or. pt

Módosítás 255
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 40%-
ánál alacsonyabb;

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti 20%-nál alacsonyabb
kötelező társasági adó kulcsa;

Or. pt

Módosítás 256
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 40%-
ánál alacsonyabb;

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 100%-
ánál alacsonyabb;

Or. en

Módosítás 257
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 40%-
ánál alacsonyabb;

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 70%-
ánál alacsonyabb;

Or. fr

Módosítás 258
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokban alkalmazandó átlagos 
kötelező társaságiadó-mértéket a Bizottság 
évente közzéteszi. Az adómérték számtani 
átlagként kerül meghatározásra. E cikk és 
a 81. és 82. cikk alkalmazásában, a 
módosított adómértéket először a 
módosítást követő adóévben kell az 
adóalanyra alkalmazni.

törölve

Or. pt

Módosítás 259
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Külföldi állandó telephely jövedelmének 
kiszámítása

törölve

Amennyiben a 73. cikk alkalmazandó 
harmadik országban található telephely 
jövedelmére, bevételeit, kiadásait és más 
levonható tételeit az ebben az irányelvben 
rögzített rendszer szabályai szerint kell 
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meghatározni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 260
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Részesedés-értékesítés adómentességének 
kizárása

törölve

Amikor részesedés-értékesítés 
eredményeként az adóalany kilép a 
csoportból, és ez az adóalany az aktuális 
vagy a megelőző adóévekben, csoporton 
belüli ügyletben – nem eszközkészletben 
értékcsökkentett – egy vagy több 
befektetett eszközt szerzett, ezen 
eszközöknek megfelelő nagyságú összeget 
kell levonni a mentesség összegéből, 
kivéve, ha bizonyítható, hogy a csoporton 
belüli ügyletekre valós üzleti okból került 
sor.
A mentesség alól kivont összeg az 
eszköznek vagy az eszközöknek az 
eszközök adózási célú értékével vagy az 
értékcsökkenési leírás alá nem eső 
befektetett eszközökre vonatkozó 
20. cikkben említett költségekkel 
csökkentett átadáskori piaci értéke.
Ha az értékesített részvények végső 
tulajdonosa nem rezidens adóalany vagy 
nem adóalany, az eszköznek vagy az 
eszközöknek a leírt adóval csökkentett 
átadáskori piaci értékét kell annak az 
összegnek tekinteni, amelyet az az 
adóalany kapott, aki az első bekezdésben 
említett ügyletet megelőzően a részvények 
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tulajdonosa volt.

Or. pt

Módosítás 261
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Részesedés-értékesítés adómentességének 
kizárása

törölve

Amikor részesedés-értékesítés 
eredményeként az adóalany kilép a 
csoportból, és ez az adóalany az aktuális 
vagy a megelőző adóévekben, csoporton 
belüli ügyletben – nem eszközkészletben 
értékcsökkentett – egy vagy több 
befektetett eszközt szerzett, ezen 
eszközöknek megfelelő nagyságú összeget 
kell levonni a mentesség összegéből, 
kivéve, ha bizonyítható, hogy a csoporton 
belüli ügyletekre valós üzleti okból került 
sor.
A mentesség alól kivont összeg az 
eszköznek vagy az eszközöknek az 
eszközök adózási célú értékével vagy az 
értékcsökkenési leírás alá nem eső 
befektetett eszközökre vonatkozó 
20. cikkben említett költségekkel 
csökkentett átadáskori piaci értéke.
Ha az értékesített részvények végső 
tulajdonosa nem rezidens adóalany vagy 
nem adóalany, az eszköznek vagy az 
eszközöknek a leírt adóval csökkentett 
átadáskori piaci értékét kell annak az 
összegnek tekinteni, amelyet az az 
adóalany kapott, aki az első bekezdésben 
említett ügyletet megelőzően a részvények 
tulajdonosa volt.

Or. en
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Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 262
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor részesedés-értékesítés 
eredményeként az adóalany kilép a 
csoportból, és ez az adóalany az aktuális 
vagy a megelőző adóévekben, csoporton 
belüli ügyletben – nem eszközkészletben 
értékcsökkentett – egy vagy több 
befektetett eszközt szerzett, ezen 
eszközöknek megfelelő nagyságú összeget 
kell levonni a mentesség összegéből, 
kivéve, ha bizonyítható, hogy a csoporton 
belüli ügyletekre valós üzleti okból került 
sor.

törölve

Or. pt

Módosítás 263
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség alól kivont összeg az 
eszköznek vagy az eszközöknek az 
eszközök adózási célú értékével vagy az 
értékcsökkenési leírás alá nem eső 
befektetett eszközökre vonatkozó 
20. cikkben említett költségekkel 
csökkentett átadáskori piaci értéke.

törölve

Or. pt
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Módosítás 264
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az értékesített részvények végső 
tulajdonosa nem rezidens adóalany vagy 
nem adóalany, az eszköznek vagy az 
eszközöknek a leírt adóval csökkentett 
átadáskori piaci értékét kell annak az 
összegnek tekinteni, amelyet az az 
adóalany kapott, aki az első bekezdésben 
említett ügyletet megelőzően a részvények 
tulajdonosa volt.

törölve

Or. pt

Módosítás 265
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kamatok, jogdíjak és egyéb, forrásadó-
köteles jövedelem

törölve

1. Ha az adóalany egy másik tagállamban 
vagy harmadik országban már adózott 
jövedelemre tesz szert, amely nem a 
11. cikk c), d) és e) pontjai szerinti 
adómentes bevétel, az adóalany 
adókötelezettsége csökkenthető.
2. A levonást az adott adóévben 
alkalmazandó, a 86–102. cikk szerinti 
képletnek megfelelően kell felosztani a 
csoporttagok között.
3. A levonást minden tagállamra vagy 
harmadik országra és minden 
jövedelemtípusra külön-külön kell 
kiszámítani. Ez nem lehet több az 



AM\885627HU.doc 131/226 PE478.376v01-00

HU

adóalanynak vagy az állandó telephelynek 
tulajdonított, az adóalany illetősége 
szerinti tagállam vagy az állandó telephely 
szerinti ország társaságiadó-kulcsa 
alapján megállapított értéknél.
4. A levonás kiszámításakor a jövedelmet 
a vonatkozó levonható kiadásokkal kell 
csökkenteni, amit ennek 2%-ának kell 
venni, kivéve, ha az adóalany ettől eltérő 
mértéket tud igazolni.
5. Harmadik országban az adófizetési 
kötelezettség miatti levonás nem 
haladhatja meg az adóalany által 
fizetendő társasági adó végleges összegét, 
hacsak az illetőség szerinti tagállam és a 
harmadik ország közötti megállapodás 
másképp nem rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 266
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha az adóalany egy másik tagállamban 
vagy harmadik országban már adózott 
jövedelemre tesz szert, amely nem a 
11. cikk c), d) és e) pontjai szerinti 
adómentes bevétel, az adóalany 
adókötelezettsége csökkenthető.

1. Ha az adóalany egy másik tagállamban 
vagy harmadik országban már adózott 
jövedelemre tesz szert, amely nem a 
11. cikk e) pontja szerinti adómentes 
bevétel, az adóalany adókötelezettsége 
csökkenthető.

Or. pt

Módosítás 267
Miguel Portas
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Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A levonás kiszámításakor a jövedelmet a 
vonatkozó levonható kiadásokkal kell 
csökkenteni, amit ennek 2%-ának kell 
venni, kivéve, ha az adóalany ettől eltérő 
mértéket tud igazolni.

4. A levonás kiszámításakor a jövedelmet a 
vonatkozó levonható kiadásokkal kell 
csökkenteni, amit ennek 0,5%-ának kell 
venni, kivéve, ha az adóalany ettől eltérő 
mértéket tud igazolni.

Or. pt

Módosítás 268
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Harmadik országban az adófizetési 
kötelezettség miatti levonás nem haladhatja 
meg az adóalany által fizetendő társasági 
adó végleges összegét, hacsak az illetőség 
szerinti tagállam és a harmadik ország 
közötti megállapodás másképp nem 
rendelkezik.

5. Harmadik országban az adófizetési 
kötelezettség miatti levonás nem haladhatja 
meg az adóalany által fizetendő társasági 
adó végleges összegét.

Or. pt

Módosítás 269
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Forrásadó törölve
Csoporton kívüli címzettnek az adóalany 
által fizetett kamatok és jogdíjak 
forrásadó-kötelesek lehetnek az adóalany 
tagállamában a nemzeti jog és a kettős 
adóztatás elkerülésére kötött egyezmény 
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alkalmazandó szabályai szerint. A 
forrásadót a tagállamok között fel kell 
osztani az abban az adóévben érvényes 
képlet szerint, amelyben az adót a 86–102. 
cikk szerint kivetik.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 270
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóelkerülést célzó színlelt ügyleteket 
figyelmen kívül kell hagyni az adóalap 
kiszámításának alkalmazásában.

A jogellenes eszközök révén adóelkerülést 
célzó, bizonyítottan színlelt ügyleteket 
figyelmen kívül kell hagyni az adóalap
kiszámításának alkalmazásában.

Or. en

Módosítás 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 40%-
ánál alacsonyabb;

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa az ezen irányelvben előírt 
minimális kötelező társaságiadó-kulcsnál
alacsonyabb;

Or. de
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Módosítás 272
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 40%-
ánál alacsonyabb;

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa 20%-nál alacsonyabb;

Or. pt

Módosítás 273
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 40%-
ánál alacsonyabb;

a) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező társasági 
adó kulcsa a tagállamokban alkalmazandó 
átlagos kötelező társaságiadó-kulcs 70%-
ánál alacsonyabb;

Or. fr

Módosítás 274
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdéstől eltérve, az olyan 
harmadik országban illetőséggel 
rendelkező szervezetnek fizetett kamat, 
amely országgal nincs a 2011/16/EU 
irányelvben rögzítetthez hasonló 

törölve
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információcsere-megállapodás, levonható 
olyan összegben, amely nem haladja meg 
a független vállalatok közötti ügyletekben 
szereplő mértéket, ha az alábbi feltételek 
egyike teljesül:
a) a kamat összege – mint a kapcsolt 
vállalkozás 82. cikk szerinti jövedelme –
az adóalap része;
b) a kamatot olyan vállalatnak fizetik, 
amelynek fő részvényosztályával 
rendszeresen kereskednek valamely 
elismert tőzsdén;
c) a kamatot olyan jogalanynak fizetik a 
székhelye szerinti országban, amely aktív 
kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet 
végez. Független gazdasági 
vállalkozásként értelmezendő, amelyet 
üzleti nyereség érdekében folytatnak, és 
ezzel összefüggésében tisztségviselői és 
alkalmazottai érdemi irányítási és 
működési tevékenységet folytatnak.

Or. fr

Módosítás 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdéstől eltérve, az olyan 
harmadik országban illetőséggel 
rendelkező szervezetnek fizetett kamat, 
amely országgal nincs a 2011/16/EU 
irányelvben rögzítetthez hasonló 
információcsere-megállapodás, levonható
olyan összegben, amely nem haladja meg 
a független vállalatok közötti ügyletekben 
szereplő mértéket, ha az alábbi feltételek 
egyike teljesül:

3. Nem vonható le az olyan harmadik 
országban illetőséggel rendelkező 
szervezetnek fizetett kamat, amely 
országgal nincs a 2011/16/EU irányelvben 
rögzítetthez hasonló információcsere-
megállapodás.

Or. de
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Módosítás 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kamat összege – mint a kapcsolt 
vállalkozás 82. cikk szerinti jövedelme –
az adóalap része;

törölve

Or. de

Módosítás 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kamatot olyan vállalatnak fizetik, 
amelynek fő részvényosztályával 
rendszeresen kereskednek valamely 
elismert tőzsdén;

törölve

Or. de

Módosítás 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kamatot olyan jogalanynak fizetik a 
székhelye szerinti országban, amely aktív 
kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet 
végez. Független gazdasági 
vállalkozásként értelmezendő, amelyet 
üzleti nyereség érdekében folytatnak, és 

törölve
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ezzel összefüggésében tisztségviselői és 
alkalmazottai érdemi irányítási és 
működési tevékenységet folytatnak.

Or. de

Módosítás 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az adóalap a harmadik országban 
illetőséggel rendelkező vállalkozás fel nem 
osztott jövedelmét tartalmazza, az alábbi 
feltételek teljesülése esetén:

1. Az adóalap a harmadik országban 
illetőséggel rendelkező vállalkozás fel nem 
osztott jövedelmét tartalmazza arányosan, 
az alábbi feltételek teljesülése esetén:

Or. de

Módosítás 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adóalany, egyedül vagy kapcsolt 
vállalkozásaival együtt, e szervezet 
szavazati jogainak 50%-át meghaladó 
közvetett vagy közvetlen részesedéssel 
rendelkezik vagy a tőke több mint 50%-
ának tulajdonosa vagy e szervezet 
nyereségének 50%-ot meghaladó részére 
jogosult;

a) az adóalany, egyedül vagy kapcsolt 
vállalkozásaival együtt, e szervezet 
szavazati jogainak 20%-át meghaladó 
közvetett vagy közvetlen részesedéssel 
rendelkezik vagy a tőke több mint 20%-
ának tulajdonosa vagy e szervezet 
nyereségének 20%-ot meghaladó részére 
jogosult;

Or. de

Módosítás 281
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező 
társaságiadó-kulcs a tagállamokban 
alkalmazandó átlagos kötelező 
társaságiadó-kulcs 40%-ánál 
alacsonyabb, vagy a jogalanyra e harmadik 
ország egyedi rendszere vonatkozik, amely 
jelentősen alacsonyabb adómértéket tesz 
lehetővé, mint az általános rendszer;

b) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező 
társaságiadó-kulcs a kötelező minimális
társaságiadó-kulcsnál alacsonyabb, vagy a 
jogalanyra e harmadik ország egyedi 
rendszere vonatkozik, amely jelentősen 
alacsonyabb adómértéket tesz lehetővé, 
mint az általános rendszer;

Or. de

Módosítás 282
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező 
társaságiadó-kulcs a tagállamokban 
alkalmazandó átlagos kötelező 
társaságiadó-kulcs 40%-ánál alacsonyabb, 
vagy a jogalanyra e harmadik ország 
egyedi rendszere vonatkozik, amely 
jelentősen alacsonyabb adómértéket tesz 
lehetővé, mint az általános rendszer;

b) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező 
társaságiadó-kulcs 20%-nál alacsonyabb, 
vagy a jogalanyra e harmadik ország 
egyedi rendszere vonatkozik, amely 
jelentősen alacsonyabb adómértéket tesz 
lehetővé, mint az általános rendszer;

Or. pt

Módosítás 283
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező 
társaságiadó-kulcs a tagállamokban 
alkalmazandó átlagos kötelező 
társaságiadó-kulcs 40%-ánál alacsonyabb, 
vagy a jogalanyra e harmadik ország 
egyedi rendszere vonatkozik, amely 
jelentősen alacsonyabb adómértéket tesz 
lehetővé, mint az általános rendszer;

b) a harmadik ország általános 
adórendszere szerinti kötelező 
társaságiadó-kulcs a tagállamokban 
alkalmazandó átlagos kötelező 
társaságiadó-kulcs 70%-ánál alacsonyabb, 
vagy a jogalanyra e harmadik ország 
egyedi rendszere vonatkozik, amely 
jelentősen alacsonyabb adómértéket tesz 
lehetővé, mint az általános rendszer;

Or. fr

Módosítás 284
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az adóalapban figyelembe veendő 
jövedelmet a 9–15. cikkben megállapított 
szabályok szerint kell kiszámítani. A 
külföldi jogalany veszteségei nem 
számítandók bele az adóalapba, azokat el 
kell határolni a következő időszakokra, és 
a 82. cikk alkalmazásakor a későbbi évek
során kell figyelembe venni.

1. Az adóalapban figyelembe veendő 
jövedelmet a 9–15. cikkben megállapított 
szabályok szerint kell kiszámítani. A 
külföldi jogalany veszteségei nem 
számítandók bele az adóalapba, azokat el 
kell határolni a következő adóévre, és a 
82. cikk alkalmazásakor a későbbi év során 
kell figyelembe venni.

Or. pt

Módosítás 285
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a külföldi jogalany ezt követően az 
adóalanynak nyereségrészesedést juttat, 
azokat az összegeket, amelyeket korábban, 

törölve
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a 82. cikk értelmében, az adóalapban 
figyelembe vettek, le kell vonni az 
adóalapból, amikor az adóalany 
nyereségrészesedésen keletkezett 
adókötelezettsége kiszámítására kerül sor.

Or. pt

Módosítás 286
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános elvek törölve
1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely azonos 
súlyozást ad az értékesítés árbevételének, 
a munkaerőnek és az eszközöknek, az 
alábbiak szerint alakul:
képlet
2. A konszolidált adóalap felosztására 
csak akkor kerülhet sor, ha pozitív az 
értéke.
3. A konszolidált adóalap felosztásához 
szükséges számításokat a csoport 
adóévének végén kell elvégezni.
4. Egy hónapban 15 vagy annál több 
napot teljes hónapnak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 287
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely azonos 
súlyozást ad az értékesítés árbevételének, a 
munkaerőnek és az eszközöknek, az 
alábbiak szerint alakul:

1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely azonos 
súlyozást ad a munkaerőnek és az 
eszközöknek, az alábbiak szerint alakul:

Or. en

Módosítás 288
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely azonos 
súlyozást ad az értékesítés árbevételének, a 
munkaerőnek és az eszközöknek, az 
alábbiak szerint alakul:

1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely azonos 
súlyozást ad az értékesítés árbevételének, a 
munkaerőnek és az eszközöknek, az 
alábbiak szerint alakul:

’A’ arányos rész = [1/3(’A’ 
árbevétel/csoportos árbevétel)+1/3(’A’ 
bérköltség/ csoportos bérköltség)+1/3 (’A’ 
eszközök/ csoportos 
eszközök)]*konszolidált adóalap

Or. pt

Módosítás 289
Olle Ludvigsson
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Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely azonos 
súlyozást ad az értékesítés árbevételének, a 
munkaerőnek és az eszközöknek, az 
alábbiak szerint alakul:

1. A konszolidált adóalapot minden 
adóévben az arányos felosztási képlet 
alapján kell felosztani a csoporttagok 
között. Az A csoporttag arányos részének 
meghatározásakor a képlet, amely az 
értékesítés árbevételt, a munkaerőt és az 
eszközöket tartalmazza, az alábbiak szerint 
alakul:

Or. en

Módosítás 290
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk –1 bekezdés– képlet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Or. en

Indokolás

Kétféleképpen is ésszerűbb megoldást jelentene egy olyan képlet, amelyben az árbevételt, a 
munkaerőt és az eszközöket 10%-kal, 45%-kal, illetve 45%-kal súlyozzák. Biztosítaná, hogy a 
KKTA-rendszer nem tér el túlságosan a végső adóztatási jognak a forrás szerinti állam 
részére történő biztosítása nemzetközi szinten elfogadott elvétől. Biztosítaná továbbá, hogy a 
korlátozott hazai piacokkal rendelkező kisebb és közepes méretű tagállamok ne kerüljenek 
aránytalanul hátrányos helyzetbe az adóalap felosztásakor.
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Módosítás 291
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk –1 bekezdés– képlet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Or. en

Módosítás 292
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Védzáradék törölve
A 86. cikkben megállapított szabálytól 
eltérve, amennyiben az elsődleges 
adóalany vagy az illetékes hatóság úgy 
ítéli meg, hogy az arányos felosztás adott 
csoporttagra jutó eredménye nem tükrözi 
méltányosan az adott csoporttag üzleti 
tevékenységének terjedelmét, az elsődleges 
adóalany vagy az érintett hatóság 
alternatív módszer alkalmazását 
kezdeményezheti. Az alternatív módszert 
kell alkalmazni, ha az illetékes hatóságok 
között folytatott egyeztetéseket, illetve –
adott esetben – a 132. cikk alapján 
folytatott konzultációkat követően 
valamennyi hatóság egyetért az alternatív 
módszer alkalmazásával. Az elsődleges 
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adóhatóság szerinti tagállam tájékoztatja 
a Bizottságot az alkalmazott alternatív 
módszerről.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 293
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csoportba történő belépés és a csoportból 
történő kilépés

törölve

Amikor a társaság belép egy csoportba, 
vagy onnan kilép az adóév során, az 
arányosan felosztott részt arányosan kell 
kiszámítani figyelembe véve azoknak a 
naptári hónapoknak a számát, amikor a 
társaság a csoport része volt az adóévben.

Or. en

Módosítás 294
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
89 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átlátható jogalanyok törölve
Ha az adóalanynak érdekeltsége van egy 
átlátható jogalanyban, az arányosan 
felosztott része kiszámításához figyelembe 
vett tényezők az átlátható jogalany 
árbevétele, bérköltsége és eszközei az 
adóalanynak az eredményből való 
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részesedése arányában.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 295
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
90 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaerő-tényező összetétele törölve
1. A munkaerő-tényező a következőkből 
áll: az egyik felét tekintve a csoporttag 
által fizetett bérköltség teljes összege a 
számlálóban, és a csoport által fizetett 
bérköltség teljes összege a nevezőben, a 
másik felét tekintve pedig a csoporttag 
munkavállalóinak száma a számlálóban 
és a csoport munkavállalóinak száma a 
nevezőben. Amikor a csoporttag 
munkaerő-tényezőjében figyelembe 
vesznek egy adott munkavállalót, az e 
munkavállalóra eső bérköltséget annak a 
csoporttagnak a munkaerő-tényezőjéhez 
kell allokálni.
2. A munkavállalók számát az adóév 
végén kell értékelni.
3. A munkavállaló fogalmát annak a 
tagállamnak a nemzeti jogszabályai 
határozzák meg, ahol alkalmazására sor 
kerül.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 296
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A munkaerő-tényező a következőkből 
áll: az egyik felét tekintve a csoporttag által 
fizetett bérköltség teljes összege a 
számlálóban, és a csoport által fizetett 
bérköltség teljes összege a nevezőben, a 
másik felét tekintve pedig a csoporttag 
munkavállalóinak száma a számlálóban 
és a csoport munkavállalóinak száma a 
nevezőben. Amikor a csoporttag 
munkaerő-tényezőjében figyelembe 
vesznek egy adott munkavállalót, az e 
munkavállalóra eső bérköltséget annak a 
csoporttagnak a munkaerő-tényezőjéhez 
kell allokálni.

1. A munkaerő-tényező a következőkből 
áll: a csoporttag által fizetett bérköltség 
teljes összege a számlálóban, és a csoport 
által fizetett bérköltség teljes összege a 
nevezőben. Amikor a csoporttag 
munkaerő-tényezőjében figyelembe 
vesznek egy adott munkavállalót, az e 
munkavállalóra eső bérköltséget annak a 
csoporttagnak a munkaerő-tényezőjéhez 
kell allokálni.

Or. pt

Módosítás 297
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A munkavállalók számát az adóév 
végén kell értékelni.

törölve

Or. pt

Módosítás 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A munkavállaló fogalmát annak a 
tagállamnak a nemzeti jogszabályai
határozzák meg, ahol alkalmazására sor 
kerül.

3. A munkavállaló fogalmát uniós szinten
határozzák meg.

Or. de

Módosítás 299
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkavállalók és bérköltség allokálása törölve
1. A munkavállaló azon csoporttag 
munkaerő-tényezőjének része, ahonnan 
javadalmazását kapja.
2. Az (1) bekezdéstől eltérve, amikor a 
munkavállalók fizikailag megvalósuló 
munkavégzése nem annak a 
csoporttagnak az ellenőrzése és 
felügyelete mellett történik, amelytől 
javadalmazásukat kapják, akkor ezek a 
munkavállalók és bérköltségük e 
csoporttag munkaerő-tényezőjébe 
tartoznak.
Ez a szabály csak akkor alkalmazandó, 
amikor a következő feltételek teljesülnek:
a) a munkaviszony legalább három
hónapja folyamatosan fennáll;
b) ezek a munkavállalók azon csoporttag 
teljes munkavállalói létszámának legalább 
5%-át jelentik, amelytől javadalmazásukat 
kapják.
3. Az (1) bekezdéstől eltérve, a 
munkavállalók közé tartoznak azok a 
személyek, akik, bár nem közvetlenül a 
csoporttag alkalmazásában állnak, a 
munkavállalókéhoz hasonló feladatokat 
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végeznek.
4. A „bérköltség” fogalma a béreket, a 
fizetéseket, a bónuszt és az egyéb 
munkavállalói kompenzációt, így a 
kapcsolódó, a munkáltató által fizetett 
nyugdíj- és társadalombiztosítási 
hozzájárulást, fedi.
5. A bérköltségeket azon kiadások 
összegében kell megállapítani, amelyeket 
a munkáltató az adóévben levonhatóként 
kezel.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 300
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A munkavállaló azon csoporttag 
munkaerő-tényezőjének része, ahonnan 
javadalmazását kapja.

1. A munkavállalói bérköltség azon 
csoporttag munkaerő-tényezőjének része, 
ahonnan a munkavállaló a javadalmazását 
kapja.

Or. pt

Módosítás 301
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve, amikor a 
munkavállalók fizikailag megvalósuló 
munkavégzése nem annak a csoporttagnak 

Az (1) bekezdéstől eltérve, amikor a 
munkavállalók fizikailag megvalósuló 
munkavégzése nem annak a csoporttagnak 
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az ellenőrzése és felügyelete mellett 
történik, amelytől javadalmazásukat 
kapják, akkor ezek a munkavállalók és
bérköltségük e csoporttag munkaerő-
tényezőjébe tartoznak.

az ellenőrzése és felügyelete mellett 
történik, amelytől javadalmazásukat 
kapják, akkor a munkavállalói
bérköltségek e csoporttag munkaerő-
tényezőjébe tartoznak.

Or. pt

Módosítás 302
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ezek a munkavállalók azon csoporttag 
teljes munkavállalói létszámának legalább 
5%-át jelentik, amelytől javadalmazásukat 
kapják.

b) az ilyen munkavállalók bérköltsége 
azon csoporttag bérköltsége teljes 
összegének legalább 5%-át jelenti, 
amelytől javadalmazásukat kapják.

Or. pt

Módosítás 303
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
91 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

91a. cikk – A kötelező társaságiadó-
kulcsokra vonatkozó korlátok 
Az általános adórendszerek szerinti 
kötelező társaságiadó-kulcsoknak
valamennyi tagállamban 25% és 35% 
között kell lennie.

Or. pt

Módosítás 304
Danuta Jazłowiecka
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Irányelvre irányuló javaslat
92 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköztényező összetétele törölve
1. Az eszköztényező a csoporttag 
tulajdonát képező, az általa bérelt vagy 
lízingelt minden befektetett tárgyi eszköz 
átlagos értékét tartalmazza a számlálóban, 
és a csoport tulajdonát képező, az általa 
bérelt vagy lízingelt minden befektetett 
tárgyi eszköz átlagos értékét tartalmazza a 
nevezőben.
2. Az adóalanynak a már meglévő vagy új 
csoportba történő belépését követő öt 
évben az adóalany eszköztényezője a 
csoportba történő belépését megelőző hat 
év alatt felmerült teljes K+F és marketing-
és reklámköltséget is tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 305
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eszközallokáció törölve
1. Az eszközt gazdasági tulajdonosának 
eszköztényezője tartalmazza. Ha a 
gazdasági tulajdonos nem azonosítható, 
az eszközt a jogi tulajdonos 
eszköztényezőjéhez kell sorolni.
2. Az (1) bekezdéstől eltérve, ha az eszközt 
annak gazdasági tulajdonosa ténylegesen 
nem használja, az eszközt azon csoporttag 
a tényezőjéhez kell sorolni, amelyik azt 
ténylegesen használja. Ez a szabály 
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azonban csak azokra az eszközökre 
alkalmazható, amelyek az eszközt 
ténylegesen használó csoporttag összes 
befektetett tárgyi eszköze adózási célú 
értékének több mint 5%-át képviselik.
3. A csoporttagok közötti lízing kivételével 
a lízingelt eszközöket annak a 
csoporttagnak az eszköztényezőjéhez kell 
sorolni, amely csoporttag az eszköz 
lízingbe adója vagy lízingbe vevője. 
Ugyanez érvényes a bérelt eszközökre is.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 306
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés törölve
1. Az ingatlant és egyéb, nem 
értékcsökkenthető befektetett tárgyi 
eszközt bekerülési értékén kell értékelni.
2. Az egyenként értékcsökkentendő 
befektetett eszközöket átlagos adózási célú 
értékükön kell értékelni az adóév elején és 
végén.
Ha – egy vagy több csoportközi ügylet 
eredményeként – az egyenként 
értékcsökkentendő befektetett eszközöket 
az adóévnél rövidebb ideig kell egy 
csoporttag eszköztényezőjéhez sorolni, a 
figyelembe veendő értéket a teljes 
hónapok számának figyelembevételével 
kell kiszámítani.
3. A befektetetteszköz-készletet átlagos 
adózási célú értékén kell értékelni az 
adóév elején és végén.
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4. Ha az eszköz bérbe vagy lízingbe adója 
nem az eszköz gazdasági tulajdonosa, a 
bérbe vagy lízingbe adott eszközt a 
továbblízingelésből vagy albérletbe 
adásból származó összeggel csökkentett, 
nettó éves bérleti díj vagy lízingdíj 
nyolcszorosán kell értékelni.
Amikor olyan csoporttag ad bérbe vagy 
lízingbe eszközt, aki nem gazdasági 
tulajdonosa az eszköznek, a nettó éves 
bérleti díj vagy lízingdíj nyolcszorosán kell 
értékelnie a bérbe vagy lízingbe adott 
eszközt.
5. Amikor – ugyanazon vagy a megelőző 
adóévben lebonyolított, csoporton belüli 
eszközátadást követően – a csoporttag 
csoporton kívül értékesít eszközt, az 
eszközt az átadó csoporttag 
eszköztényezőjéhez kell sorolni a 
csoporton belüli átadás és a csoporton 
kívüli értékesítés közötti időszakra. Ez a 
szabály nem alkalmazandó, amikor az 
érintett csoporttagok bizonyítani tudják, 
hogy a csoporton belüli átadásnak valódi 
üzleti oka volt.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ingatlant és egyéb, nem 
értékcsökkenthető befektetett tárgyi 
eszközt bekerülési értékén kell értékelni.

1. Az ingatlant és egyéb, nem 
értékcsökkenthető befektetett tárgyi 
eszközt aktuális piaci értékén kell 
értékelni.

Or. de
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Módosítás 308
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ingatlant és egyéb, nem 
értékcsökkenthető befektetett tárgyi 
eszközt bekerülési értékén kell értékelni.

1. Az ingatlant és egyéb, nem 
értékcsökkenthető befektetett tárgyi 
eszközt könyv szerinti nettó értékén kell 
értékelni.

Or. fr

Módosítás 309
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az árbevétel-tényező összetétele törölve
1. Az árbevétel-tényező a következőkből 
áll: a csoporttag (és a 70. cikk 
(2) bekezdésének második albekezdése 
szerint meglévő állandó telephely) teljes 
árbevétele mint a tényező számlálója, és a 
csoport teljes árbevétele mint a tényező 
nevezője.
2. Az árbevétel az áruk értékesítéséből és 
szolgáltatások nyújtásából származó, 
árengedmények és visszáruk értékének 
levonása utáni összes bevétel, a 
hozzáadottérték-adó és egyéb adók és 
illetékek nélkül. Adómentes bevételek, 
kamatok, osztalékok, jogdíjak és 
befektetett eszközök értékesítéséből 
származó bevétel nem sorolhatók az 
árbevétel-tényezőhöz, kivéve, amikor a 
bevételek a szokásos üzletmenet során 
keletkeznek. Az áruk és szolgáltatások 
csoporton belüli értékesítése, illetve 
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nyújtása nem sorolható az árbevétel-
tényezőhöz.
3. Az árbevételt a 22. cikk szerint kell 
értékelni.

Or. en

Indokolás

A felosztási mechanizmusnak a lehető legegyszerűbbnek, legigazságosabbnak és a lehető 
legkevésbé manipulálhatónak kell lennie. Az árbevétel-tényező jelentős problémákat okoz, az 
árbevételre vonatkozó képletet pedig törölni kell. A rendeltetési hely szerinti árbevétel 
elmozdulást jelentene a végső adóztatási jogok forrás szerinti állam részére történő 
biztosításának – az OECD-nek a nemzetközi adóztatással kapcsolatos munkájában 
mindezidáig irányadó – jelenlegi elvétől. A rendeltetési helyen alapuló árbevétel-tényezőt 
felettébb könnyű lenne manipulálni, és az nagy valószínűséggel eredményezne az adóelkerülés 
megelőzésével kapcsolatos bonyolult szabályokat.

Módosítás 310
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az árbevétel-tényező összetétele törölve
1. Az árbevétel-tényező a következőkből 
áll: a csoporttag (és a 70. cikk 
(2) bekezdésének második albekezdése 
szerint meglévő állandó telephely) teljes 
árbevétele mint a tényező számlálója, és a 
csoport teljes árbevétele mint a tényező 
nevezője.
2. Az árbevétel az áruk értékesítéséből és 
szolgáltatások nyújtásából származó, 
árengedmények és visszáruk értékének 
levonása utáni összes bevétel, a 
hozzáadottérték-adó és egyéb adók és 
illetékek nélkül. Adómentes bevételek, 
kamatok, osztalékok, jogdíjak és 
befektetett eszközök értékesítéséből 
származó bevétel nem sorolhatók az 
árbevétel-tényezőhöz, kivéve, amikor a 
bevételek a szokásos üzletmenet során 
keletkeznek. Az áruk és szolgáltatások 
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csoporton belüli értékesítése, illetve 
nyújtása nem sorolható az árbevétel-
tényezőhöz.
3. Az árbevételt a 22. cikk szerint kell 
értékelni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 311
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendeltetési hely szerinti árbevétel törölve
1. Az áruértékesítésből származó 
árbevételt az azon tagállamban található 
csoporttag árbevétel-tényezőjében kell 
figyelembe venni, ahol az árut megvásárló 
személynek történő kiszállítás, kézbesítés 
befejeződik. Ha ez a hely nem 
beazonosítható, az áruértékesítést ahhoz a 
csoporttaghoz kell rendelni, amely az áruk 
legutolsó beazonosítható helyének 
tagállamban található.
2. A szolgáltatásnyújtást az azon 
tagországban található csoporttag 
árbevétel-tényezőjében kell figyelembe 
venni, ahol a szolgáltatásnyújtás 
ténylegesen megvalósult.
3. Ha az adómentes bevételt, kamatot, 
osztalékot és jogdíjat, továbbá 
eszközértékesítésből származó jövedelmet 
az árbevétel-tényezőben veszik figyelembe, 
ezeket a kedvezményezetthez kell rendelni.
4. Ha nincs csoporttag abban a 
tagállamban, ahová az árut szállítják, 
illetve ahol a szolgáltatást nyújtják, vagy 
az árut harmadik országba szállítják, 
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illetve a szolgáltatást harmadik országban 
nyújtják, az árbevételt minden csoporttag 
árbevétel-tényezőjében figyelembe kell 
venni munkaerő- és eszköztényezőik 
arányában.
5. Ha egynél több csoporttag van abban a 
tagállamban, hová az árukat szállítják, 
illetve ahol a szolgáltatást nyújtják, az 
árbevételt minden csoporttag árbevétel-
tényezőjében figyelembe kell venni 
munkaerő- és eszköztényezőik arányában.

Or. en

Indokolás

Az árbevétel-tényező jelentős problémákat okoz, az árbevételre vonatkozó képletet pedig 
törölni kell. A rendeltetési hely szerinti árbevétel elmozdulást jelentene a végső adóztatási 
jogok forrás szerinti állam részére történő biztosításának – az OECD-nek a nemzetközi 
adóztatással kapcsolatos munkájában mindezidáig irányadó – jelenlegi elvétől. A rendeltetési 
helyen alapuló árbevétel-tényezőt felettébb könnyű lenne manipulálni, és az nagy 
valószínűséggel eredményezne az adóelkerülés megelőzésével kapcsolatos bonyolult 
szabályokat. Az értékesítés rendeltetési helyét az eladó olykor csak nehezen – vagy egyáltalán 
nem – tudja megerősíteni.

Módosítás 312
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendeltetési hely szerinti árbevétel törölve
1. Az áruértékesítésből származó 
árbevételt az azon tagállamban található 
csoporttag árbevétel-tényezőjében kell 
figyelembe venni, ahol az árut megvásárló 
személynek történő kiszállítás, kézbesítés 
befejeződik. Ha ez a hely nem 
beazonosítható, az áruértékesítést ahhoz a 
csoporttaghoz kell rendelni, amely az áruk 
legutolsó beazonosítható helyének 
tagállamban található.
2. A szolgáltatásnyújtást az azon 
tagországban található csoporttag 
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árbevétel-tényezőjében kell figyelembe 
venni, ahol a szolgáltatásnyújtás 
ténylegesen megvalósult.
3. Ha az adómentes bevételt, kamatot, 
osztalékot és jogdíjat, továbbá 
eszközértékesítésből származó jövedelmet 
az árbevétel-tényezőben veszik figyelembe, 
ezeket a kedvezményezetthez kell rendelni.
4. Ha nincs csoporttag abban a 
tagállamban, ahová az árut szállítják, 
illetve ahol a szolgáltatást nyújtják, vagy 
az árut harmadik országba szállítják, 
illetve a szolgáltatást harmadik országban 
nyújtják, az árbevételt minden csoporttag 
árbevétel-tényezőjében figyelembe kell 
venni munkaerő- és eszköztényezőik 
arányában.
Ha egynél több csoporttag van abban a 
tagállamban, hová az árukat szállítják, 
illetve ahol a szolgáltatást nyújtják, az 
árbevételt minden csoporttag árbevétel-
tényezőjében figyelembe kell venni 
munkaerő- és eszköztényezőik arányában

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 313
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tényezők számításának szabályai törölve
A Bizottság jogszabályt alkothat, amely 
részletesen szabályozza a munkaerő-, az 
eszköz- és az árbevétel-tényező 
számításának módját, továbbá a személyi 
állomány és a bérköltség, az eszközök és 
az árbevételek megfelelő tényezőkhöz 
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rendelését, továbbá az eszközök 
értékelését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 131. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell megalkotni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 314
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogszabályt alkothat, amely 
részletesen szabályozza a munkaerő-, az 
eszköz- és az árbevétel-tényező
számításának módját, továbbá a személyi 
állomány és a bérköltség, az eszközök és 
az árbevételek megfelelő tényezőkhöz 
rendelését, továbbá az eszközök 
értékelését.

A Bizottság jogszabályt alkothat, amely 
részletesen szabályozza a munkaerő- és az 
eszköz-tényező számításának módját, 
továbbá a személyi állomány és a 
bérköltség, valamint az eszközök 
megfelelő tényezőkhöz rendelését, továbbá 
az eszközök értékelését. 

Or. en

Módosítás 315
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
98 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzügyi intézmények törölve
1. Az alábbi jogalanyokat pénzügyi 
intézménynek kell tekinteni:
a) a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban működési 
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engedéllyel rendelkező hitelintézetek 20 ;
b) azok a szervezetek – kivéve a 
99. cikkben meghatározott biztosítókat –
amelyek tulajdonában az ezen irányelv 
szabályai szerint értékelt összes befektetett 
eszközük 80%-ának vagy annál nagyobb 
százalékának megfelelő pénzügyi eszköz 
van.
2. A pénzügyi intézmények 
eszköztényezőjében a pénzügyi eszközök 
10 %-át kell figyelembe venni a 
tulajdonosi részesedés és a saját részvény 
kivételével. A pénzügyi eszközöket annak 
a csoporttagnak az eszköztényezőjében 
kell figyelembe venni, amelynek 
könyveiben csoporttaggá válásakor 
szerepeltek.
3. A pénzügyi intézmény árbevétel-
tényezőjében kamat-, díj-, jutalék- és 
értékpapírokból származó bevételének 
10%-át kell figyelembe venni; nem vehető 
figyelembe a hozzáadottérték-adó és egyéb 
adó vagy illeték. A 96. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában a pénzügyi szolgáltatást 
abban az országban kell megvalósultnak 
tekinteni biztosított hitel esetében, ahol a 
biztosíték található, vagy, amennyiben ez 
a tagállam nem azonosítható be, abban a 
tagállamban, ahol a biztosítékot 
nyilvántartásba vették. Egyéb pénzügyi 
szolgáltatást a hitelfelvevő tagállamában 
vagy a díjat, jutalékot vagy egyéb bevételt 
fizető egyén tagállamában kell 
megvalósultnak tekinteni. Ha a 
hitelfelvevő vagy a díjat, jutalékot vagy 
egyéb bevételt fizető egyén nem 
beazonosítható, vagy ha a tagállam, ahol 
az értékpapír található vagy az értékpapírt 
nyilvántartásba vették, nem 
beazonosítható, akkor az árbevételt 
minden csoporttaghoz hozzá kell rendelni 
munkaerő- és eszköztényezőjük 
arányában.

Or. en
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Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 316
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
99 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítók törölve
1. A „biztosító” valamely tagállamban a 
nem életjellegű biztosításra vonatkozóan a 
73/239/EGK tanácsi irányelvvel, az 
életjellegű biztosításra vonatkozóan a 
2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel, a viszontbiztosításra 
vonatkozóan pedig a 2005/68/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedéllyel működő 
vállalkozásokat jelenti.
2. A biztosítók eszköztényezőjében a 
98. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
pénzügyi eszköz értékének 10%-át kell 
figyelembe venni.
3. A biztosító árbevétel-tényezőjében a 
következőket kell figyelembe venni: 
hozzáadottérték-adó és egyéb adó vagy 
illeték nélkül számított minden 
megszolgált biztosítási díj 10%-a 
viszontbiztosítás nélkül, nem technikai 
számláról áthozott allokált befektetési 
hozam, egyéb technikai jellegű bevétel 
viszontbiztosítás nélkül, és befektetésekből 
származó hozam, díj- és jutalékbevétel. A 
96. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában 
a biztosítási szolgáltatásokat a 
kötvénytulajdonos tagállamában kell 
végrehajtottnak tekinteni. Az egyéb 
árbevételt a munkaerő- és 
eszköztényezőjük arányában kell a 
csoporttagokhoz rendelni.

Or. en
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Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 317
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
100 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olaj és gáz törölve
A 96. cikk (1), (2) és (3) bekezdésétől 
eltérve, annak a csoporttagnak az 
árbevételét, amelynek fő tevékenysége 
kőolaj- és földgázfeltárás és -kitermelés, 
abban a tagállamban elhelyezkedő 
csoporttagnak kell tulajdonítani, ahol a 
kőolaj- és földgázfeltárás és -kitermelés 
folyik.
A 96. cikk (4) és (5) bekezdésétől eltérve, 
ha nincs csoporttag abban a tagállamban, 
ahol a feltárás és a kitermelés folyik, vagy 
ha a feltárás és a kitermelés olyan
harmadik országban folyik, ahol a 
feltárást és a kitermelést folytató 
csoporttagnak nincs állandó telephelye, az 
árbevételt ehhez a csoporttaghoz kell 
sorolni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 318
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
101 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tengeri, belvízi és légi szállítás törölve
Annak a csoporttagnak az árbevételét, 
kiadásait és egyéb levonható tételeit, 
amelynek fő tevékenysége nemzetközi 
forgalomban résztvevő hajók vagy 
repülőgépek, vagy belvízi szállításban 
résztvevő hajók üzemeltetése, nem kell a 
86. cikkben hivatkozott képlet szerint 
felosztani; e tételeket az érintett 
csoporttaghoz kell rendelni. E csoporttag 
mentesül a megosztásképlet-számítás alól.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 319
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
102 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az arányosan felosztott résszel szemben 
levonható tételek

törölve

Az arányosan felosztott részt a következő 
tételekkel kell kiigazítani:
a) az adóalanynál az irányelv szerinti 
rendszerbe történő belépéskor felmerült, 
adókedvezménnyel nem kompenzált 
veszteséggel, a 64. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően;
b) a csoportnál ezen irányelv szerinti 
felmerült, adókedvezménnyel nem 
kompenzált veszteséggel, a 66. cikk b) 
pontjával összefüggésben értelmezett 
64. cikknek és a 71 cikknek megfelelően;
c) a 61. cikkben meghatározott befektetett 
eszközök értékesítéséhez kapcsolódó 
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összegekkel, a 62. cikkben meghatározott 
hosszú lejáratú szerződésekhez 
kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal és 
a 63. cikkben meghatározott jövőbeli 
kiadásokkal;
d) biztosítók esetében, a 30. cikk c) 
pontjában meghatározott választható 
technikai tartalékkal;
e) a III. mellékletben felsorolt adókkal, ha 
a levonásról nemzeti jogszabályok 
rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 320
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
103 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adófizetési kötelezettség törölve
Az egyes csoporttagok adófizetési 
kötelezettsége a nemzeti adókulcsok 
arányos részre történő alkalmazásával 
kerül megállapításra, kiigazítva a 
102. cikk szerint és tovább csökkentve a 
76. cikkben meghatározott levonásokkal.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 321
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Választásközlő értesítés törölve
1. A különálló adóalany az irányelv 
szerinti adózási rendszerre vonatkozó 
választását azon tagállam illetékes 
hatóságához eljuttatott értesítéssel jelzi, 
ahol adózási szempontból illetőséggel bír 
vagy, nem rezidens adóalany állandó 
telephelye tekintetében, ahol az állandó 
telephely található. Csoport esetén az 
elsődleges adóalany küld értesítést a 
csoport nevében az elsődleges 
adóhatóságnak.
Az értesítőt legalább három hónappal 
annak az adóévnek a kezdete előtt kell 
elküldeni, amelyben az adóalany vagy a 
csoport a rendszer alkalmazását el akarja 
kezdeni.
2. A választásközlő értesítésnek minden 
csoporttagra vonatkoznia kell. A 
különleges adószabályok alá tartozó 
szállítmányozó cégeket ki lehet hagyni a 
csoportból.
3. Az elsődleges adóhatóság késedelem 
nélkül továbbítja a választásközlő 
értesítést azon tagállamok illetékes 
hatóságainak, ahol a csoporttagok 
illetőséggel rendelkeznek, vagy ahol a 
székhelyük található. Ezek a hatóságok, a 
továbbítást követő egy hónapon belül, 
benyújthatják az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő értesítés 
érvényességére és hatályára vonatkozó 
véleményüket.

Or. fr

Módosítás 322
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Választásközlő értesítés törölve
1. A különálló adóalany az irányelv 
szerinti adózási rendszerre vonatkozó 
választását azon tagállam illetékes 
hatóságához eljuttatott értesítéssel jelzi, 
ahol adózási szempontból illetőséggel bír 
vagy, nem rezidens adóalany állandó 
telephelye tekintetében, ahol az állandó 
telephely található. Csoport esetén az 
elsődleges adóalany küld értesítést a 
csoport nevében az elsődleges 
adóhatóságnak.
Az értesítőt legalább három hónappal 
annak az adóévnek a kezdete előtt kell 
elküldeni, amelyben az adóalany vagy a 
csoport a rendszer alkalmazását el akarja 
kezdeni.
2. A választásközlő értesítésnek minden 
csoporttagra vonatkoznia kell. A 
különleges adószabályok alá tartozó 
szállítmányozó cégeket ki lehet hagyni a 
csoportból.
3. Az elsődleges adóhatóság késedelem 
nélkül továbbítja a választásközlő 
értesítést azon tagállamok illetékes 
hatóságainak, ahol a csoporttagok 
illetőséggel rendelkeznek, vagy ahol a 
székhelyük található. Ezek a hatóságok, a 
továbbítást követő egy hónapon belül, 
benyújthatják az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő értesítés 
érvényességére és hatályára vonatkozó 
véleményüket.

Or. fr

Indokolás

Kötelező rendszer keretében semmi nem indokolja az értesítést.
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Módosítás 323
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Választásközlő értesítés törölve
1. A különálló adóalany az irányelv 
szerinti adózási rendszerre vonatkozó 
választását azon tagállam illetékes 
hatóságához eljuttatott értesítéssel jelzi, 
ahol adózási szempontból illetőséggel bír 
vagy, nem rezidens adóalany állandó 
telephelye tekintetében, ahol az állandó 
telephely található. Csoport esetén az 
elsődleges adóalany küld értesítést a 
csoport nevében az elsődleges 
adóhatóságnak.
Az értesítőt legalább három hónappal 
annak az adóévnek a kezdete előtt kell 
elküldeni, amelyben az adóalany vagy a 
csoport a rendszer alkalmazását el akarja 
kezdeni.
2. A választásközlő értesítésnek minden 
csoporttagra vonatkoznia kell. A 
különleges adószabályok alá tartozó 
szállítmányozó cégeket ki lehet hagyni a 
csoportból.
3. Az elsődleges adóhatóság késedelem 
nélkül továbbítja a választásközlő 
értesítést azon tagállamok illetékes 
hatóságainak, ahol a csoporttagok 
illetőséggel rendelkeznek, vagy ahol a 
székhelyük található. Ezek a hatóságok, a 
továbbítást követő egy hónapon belül, 
benyújthatják az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő értesítés 
érvényességére és hatályára vonatkozó 
véleményüket.

Or. pt
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Módosítás 324
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Választásközlő értesítés törölve
1. A különálló adóalany az irányelv 
szerinti adózási rendszerre vonatkozó 
választását azon tagállam illetékes 
hatóságához eljuttatott értesítéssel jelzi, 
ahol adózási szempontból illetőséggel bír 
vagy, nem rezidens adóalany állandó 
telephelye tekintetében, ahol az állandó 
telephely található. Csoport esetén az 
elsődleges adóalany küld értesítést a 
csoport nevében az elsődleges 
adóhatóságnak.
Az értesítőt legalább három hónappal 
annak az adóévnek a kezdete előtt kell 
elküldeni, amelyben az adóalany vagy a 
csoport a rendszer alkalmazását el akarja 
kezdeni.
2. A választásközlő értesítésnek minden 
csoporttagra vonatkoznia kell. A 
különleges adószabályok alá tartozó 
szállítmányozó cégeket ki lehet hagyni a 
csoportból.
3. Az elsődleges adóhatóság késedelem 
nélkül továbbítja a választásközlő 
értesítést azon tagállamok illetékes 
hatóságainak, ahol a csoporttagok 
illetőséggel rendelkeznek, vagy ahol a 
székhelyük található. Ezek a hatóságok, a 
továbbítást követő egy hónapon belül, 
benyújthatják az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő értesítés 
érvényességére és hatályára vonatkozó 
véleményüket.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Választásközlő értesítés A rendszer alkalmazandóságára 
vonatkozó értesítés

Or. de

Módosítás 326
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különálló adóalany az irányelv szerinti 
adózási rendszerre vonatkozó választását 
azon tagállam illetékes hatóságához 
eljuttatott értesítéssel jelzi, ahol adózási 
szempontból illetőséggel bír vagy, nem 
rezidens adóalany állandó telephelye 
tekintetében, ahol az állandó telephely 
található. Csoport esetén az elsődleges 
adóalany küld értesítést a csoport nevében 
az elsődleges adóhatóságnak.

törölve

Or. pt

Módosítás 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különálló adóalany az irányelv szerinti A különálló adóalany az azon tagállam 
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adózási rendszerre vonatkozó választását 
azon tagállam illetékes hatóságához 
eljuttatott értesítéssel jelzi, ahol adózási 
szempontból illetőséggel bír vagy, nem 
rezidens adóalany állandó telephelye 
tekintetében, ahol az állandó telephely 
található. Csoport esetén az elsődleges 
adóalany küld értesítést a csoport nevében
az elsődleges adóhatóságnak.

illetékes hatósága által erre vonatkozóan 
adott értesítés eredményeként az irányelv 
szerinti adózási rendszer hatálya alá 
tartozik, amely tagállamban adózási 
szempontból illetőséggel bír vagy, nem 
rezidens adóalany állandó telephelye 
tekintetében, ahol az állandó telephely 
található. Csoport esetén az elsődleges 
adóhatóság küld értesítést.

Or. de

Módosítás 328
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítőt legalább három hónappal 
annak az adóévnek a kezdete előtt kell 
elküldeni, amelyben az adóalany vagy a 
csoport a rendszer alkalmazását el akarja 
kezdeni.

törölve

Or. pt

Módosítás 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítőt legalább három hónappal 
annak az adóévnek a kezdete előtt kell 
elküldeni, amelyben az adóalany vagy a 
csoport a rendszer alkalmazását el akarja 
kezdeni.

Az értesítőt legalább három hónappal 
annak az adóévnek a kezdete előtt kell 
elküldeni, amelyben az adóalany vagy a 
csoport a rendszer alkalmazását elkezdeni 
köteles.

Or. de
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Módosítás 330
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A választásközlő értesítésnek minden 
csoporttagra vonatkoznia kell. A 
különleges adószabályok alá tartozó 
szállítmányozó cégeket ki lehet hagyni a 
csoportból.

törölve

Or. pt

Módosítás 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A választásközlő értesítésnek minden 
csoporttagra vonatkoznia kell. A 
különleges adószabályok alá tartozó 
szállítmányozó cégeket ki lehet hagyni a 
csoportból.

2. Az értesítésnek minden csoporttagra 
vonatkoznia kell. A különleges 
adószabályok alá tartozó szállítmányozó 
cégeket ki lehet hagyni a csoportból.

Or. de

Módosítás 332
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az elsődleges adóhatóság késedelem 
nélkül továbbítja a választásközlő 
értesítést azon tagállamok illetékes 
hatóságainak, ahol a csoporttagok 
illetőséggel rendelkeznek, vagy ahol a 

törölve
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székhelyük található. Ezek a hatóságok, a 
továbbítást követő egy hónapon belül, 
benyújthatják az elsődleges 
adóhatóságnak a választásközlő értesítés 
érvényességére és hatályára vonatkozó 
véleményüket.

Or. pt

Módosítás 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
104 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az elsődleges adóhatóság késedelem 
nélkül továbbítja a választásközlő értesítést 
azon tagállamok illetékes hatóságainak, 
ahol a csoporttagok illetőséggel 
rendelkeznek, vagy ahol a székhelyük 
található. Ezek a hatóságok, a továbbítást 
követő egy hónapon belül, benyújthatják az 
elsődleges adóhatóságnak a választásközlő
értesítés érvényességére és hatályára 
vonatkozó véleményüket.

3. Az elsődleges adóhatóság késedelem 
nélkül továbbítja az értesítést azon 
tagállamok illetékes hatóságainak, ahol a 
csoporttagok illetőséggel rendelkeznek, 
vagy ahol a székhelyük található. Ezek a 
hatóságok, a továbbítást követő egy 
hónapon belül, benyújthatják az elsődleges 
adóhatóságnak az értesítés érvényességére 
és hatályára vonatkozó véleményüket.

Or. de

Módosítás 334
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszer alkalmazásának a csoportra 
vonatkozó időbeli hatálya

törölve

1. Ha a választásközlő értesítést 
elfogadják, a különálló adóalany vagy a 
csoport, a helyzetnek megfelelően, öt 
adóévig köteles alkalmazni az irányelv 
szerinti rendszert. A kezdeti időszak 



PE478.376v01-00 172/226 AM\885627HU.doc

HU

lejáratát követően a különálló adóalany 
vagy a csoport további három évig köteles 
alkalmazni a rendszert, kivéve, ha 
értesítés mellett felhagy vele. A 
megszűnésközlő értesítést benyújthatja az 
adóalany az illetékes hatóságnak vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóalany az 
elsődleges adóhatóságnak a kezdeti vagy 
bármely azt követő időszak végét megelőző 
három hónapon belül.
2. Nem befolyásolja a csoportra vonatkozó 
időbeli hatályt, ha adóalany vagy nem 
adóalany belép a csoportba. Amikor a 
csoport egy másik csoporthoz csatlakozik, 
vagy két vagy több csoport összeolvad, a 
kibővült csoport folytatja a rendszer 
alkalmazását a csoportokra vonatkozó 
időbeli hatály lejáratai közül a későbbiig, 
kivéve, ha rendkívüli körülmények miatt, 
megfelelőbb rövidebb időszak 
alkalmazása.
3. Amikor az adóalany kilép a csoportból 
vagy a csoport megszűnik, az 
adóalany(ok) kötelesek alkalmazni a 
rendszert a csoportra vonatkozó aktuális 
időbeli hatály fennmaradó részében.

Or. fr

Módosítás 335
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszer alkalmazásának a csoportra 
vonatkozó időbeli hatálya

törölve

1. Ha a választásközlő értesítést 
elfogadják, a különálló adóalany vagy a 
csoport, a helyzetnek megfelelően, öt 
adóévig köteles alkalmazni az irányelv 
szerinti rendszert. A kezdeti időszak 
lejáratát követően a különálló adóalany 
vagy a csoport további három évig köteles
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alkalmazni a rendszert, kivéve, ha 
értesítés mellett felhagy vele. A 
megszűnésközlő értesítést benyújthatja az 
adóalany az illetékes hatóságnak vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóalany az 
elsődleges adóhatóságnak a kezdeti vagy 
bármely azt követő időszak végét megelőző 
három hónapon belül.
2. Nem befolyásolja a csoportra vonatkozó 
időbeli hatályt, ha adóalany vagy nem 
adóalany belép a csoportba. Amikor a 
csoport egy másik csoporthoz csatlakozik, 
vagy két vagy több csoport összeolvad, a 
kibővült csoport folytatja a rendszer 
alkalmazását a csoportokra vonatkozó 
időbeli hatály lejáratai közül a későbbiig, 
kivéve, ha rendkívüli körülmények miatt, 
megfelelőbb rövidebb időszak 
alkalmazása.
3. Amikor az adóalany kilép a csoportból 
vagy a csoport megszűnik, az 
adóalany(ok) kötelesek alkalmazni a 
rendszert a csoportra vonatkozó aktuális 
időbeli hatály fennmaradó részében.

Or. fr

Indokolás

Kötelező rendszer keretében semmi nem indokolja az értesítést.

Módosítás 336
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszer alkalmazásának a csoportra 
vonatkozó időbeli hatálya

törölve

1. Ha a választásközlő értesítést 
elfogadják, a különálló adóalany vagy a 
csoport, a helyzetnek megfelelően, öt 
adóévig köteles alkalmazni az irányelv 
szerinti rendszert. A kezdeti időszak 
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lejáratát követően a különálló adóalany 
vagy a csoport további három évig köteles 
alkalmazni a rendszert, kivéve, ha 
értesítés mellett felhagy vele. A 
megszűnésközlő értesítést benyújthatja az 
adóalany az illetékes hatóságnak vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóalany az 
elsődleges adóhatóságnak a kezdeti vagy 
bármely azt követő időszak végét megelőző 
három hónapon belül.
2. Nem befolyásolja a csoportra vonatkozó 
időbeli hatályt, ha adóalany vagy nem 
adóalany belép a csoportba. Amikor a 
csoport egy másik csoporthoz csatlakozik, 
vagy két vagy több csoport összeolvad, a 
kibővült csoport folytatja a rendszer 
alkalmazását a csoportokra vonatkozó 
időbeli hatály lejáratai közül a későbbiig, 
kivéve, ha rendkívüli körülmények miatt, 
megfelelőbb rövidebb időszak 
alkalmazása.
3. Amikor az adóalany kilép a csoportból 
vagy a csoport megszűnik, az 
adóalany(ok) kötelesek alkalmazni a 
rendszert a csoportra vonatkozó aktuális 
időbeli hatály fennmaradó részében.

Or. pt

Módosítás 337
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszer alkalmazásának a csoportra 
vonatkozó időbeli hatálya

törölve

1. Ha a választásközlő értesítést 
elfogadják, a különálló adóalany vagy a 
csoport, a helyzetnek megfelelően, öt 
adóévig köteles alkalmazni az irányelv 
szerinti rendszert. A kezdeti időszak 
lejáratát követően a különálló adóalany 
vagy a csoport további három évig köteles 
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alkalmazni a rendszert, kivéve, ha 
értesítés mellett felhagy vele. A 
megszűnésközlő értesítést benyújthatja az 
adóalany az illetékes hatóságnak vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóalany az 
elsődleges adóhatóságnak a kezdeti vagy 
bármely azt követő időszak végét megelőző 
három hónapon belül.
2. Nem befolyásolja a csoportra vonatkozó 
időbeli hatályt, ha adóalany vagy nem 
adóalany belép a csoportba. Amikor a 
csoport egy másik csoporthoz csatlakozik, 
vagy két vagy több csoport összeolvad, a 
kibővült csoport folytatja a rendszer 
alkalmazását a csoportokra vonatkozó 
időbeli hatály lejáratai közül a későbbiig, 
kivéve, ha rendkívüli körülmények miatt, 
megfelelőbb rövidebb időszak 
alkalmazása.
3. Amikor az adóalany kilép a csoportból 
vagy a csoport megszűnik, az 
adóalany(ok) kötelesek alkalmazni a 
rendszert a csoportra vonatkozó aktuális 
időbeli hatály fennmaradó részében.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 338
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha a választásközlő értesítést 
elfogadják, a különálló adóalany vagy a 
csoport, a helyzetnek megfelelően, öt 
adóévig köteles alkalmazni az irányelv 
szerinti rendszert. A kezdeti időszak 
lejáratát követően a különálló adóalany 
vagy a csoport további három évig köteles 

törölve
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alkalmazni a rendszert, kivéve, ha 
értesítés mellett felhagy vele. A 
megszűnésközlő értesítést benyújthatja az 
adóalany az illetékes hatóságnak vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóalany az 
elsődleges adóhatóságnak a kezdeti vagy 
bármely azt követő időszak végét megelőző 
három hónapon belül.

Or. pt

Módosítás 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha a választásközlő értesítést 
elfogadják, a különálló adóalany vagy a 
csoport, a helyzetnek megfelelően, öt 
adóévig köteles alkalmazni az irányelv 
szerinti rendszert. A kezdeti időszak 
lejáratát követően a különálló adóalany 
vagy a csoport további három évig köteles 
alkalmazni a rendszert, kivéve, ha értesítés 
mellett felhagy vele. A megszűnésközlő 
értesítést benyújthatja az adóalany az 
illetékes hatóságnak vagy – csoport esetén 
– az elsődleges adóalany az elsődleges 
adóhatóságnak a kezdeti vagy bármely azt 
követő időszak végét megelőző három 
hónapon belül.

1. Ha az értesítést kézbesítették, a 
különálló adóalany vagy a csoport, a 
helyzetnek megfelelően, öt adóévig köteles 
alkalmazni az irányelv szerinti rendszert. A 
kezdeti időszak lejáratát követően a 
különálló adóalany vagy a csoport további 
három évig köteles alkalmazni a rendszert, 
kivéve, ha az adóhatóság értesítést küld az 
azzal való felhagyásról. A megszűnésközlő 
értesítést a kezdeti vagy bármely azt követő 
időszak végét megelőző három hónapon 
belül benyújthatja az adóhatóság vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóhatóság.

Or. de

Módosítás 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha a választásközlő értesítést elfogadják, 
a különálló adóalany vagy a csoport, a 
helyzetnek megfelelően, öt adóévig köteles 
alkalmazni az irányelv szerinti rendszert. A 
kezdeti időszak lejáratát követően a 
különálló adóalany vagy a csoport további 
három évig köteles alkalmazni a rendszert, 
kivéve, ha értesítés mellett felhagy vele. A 
megszűnésközlő értesítést benyújthatja az 
adóalany az illetékes hatóságnak vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóalany az 
elsődleges adóhatóságnak a kezdeti vagy 
bármely azt követő időszak végét 
megelőző három hónapon belül.

1. Ha a választásközlő értesítést elfogadják, 
a különálló adóalany vagy a csoport, a 
helyzetnek megfelelően, három adóévig 
köteles alkalmazni az irányelv szerinti 
rendszert. A kezdeti időszak lejáratát 
követően a különálló adóalany vagy a 
csoport további három évig köteles 
alkalmazni a rendszert, kivéve, ha értesítés 
mellett felhagy vele. A megszűnésközlő 
értesítést benyújthatja az adóalany az 
illetékes hatóságnak vagy – csoport esetén 
– az elsődleges adóalany az elsődleges 
adóhatóságnak a kezdeti vagy bármely azt 
követő időszak végét megelőző három 
hónapon belül.

Or. en

Módosítás 341
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha a választásközlő értesítést elfogadják, 
a különálló adóalany vagy a csoport, a 
helyzetnek megfelelően, öt adóévig köteles 
alkalmazni az irányelv szerinti rendszert. A 
kezdeti időszak lejáratát követően a 
különálló adóalany vagy a csoport további 
három évig köteles alkalmazni a rendszert, 
kivéve, ha értesítés mellett felhagy vele. A 
megszűnésközlő értesítést benyújthatja az 
adóalany az illetékes hatóságnak vagy –
csoport esetén – az elsődleges adóalany az 
elsődleges adóhatóságnak a kezdeti vagy 
bármely azt követő időszak végét 
megelőző három hónapon belül.

1. Ha a választásközlő értesítést elfogadják, 
a különálló adóalany vagy a csoport, a 
helyzetnek megfelelően, három adóévig 
köteles alkalmazni az irányelv szerinti 
rendszert. A kezdeti időszak lejáratát 
követően a különálló adóalany vagy a 
csoport további három évig köteles 
alkalmazni a rendszert, kivéve, ha értesítés 
mellett felhagy vele. A megszűnésközlő 
értesítést benyújthatja az adóalany az 
illetékes hatóságnak vagy – csoport esetén 
– az elsődleges adóalany az elsődleges 
adóhatóságnak a kezdeti vagy bármely azt 
követő időszak végét megelőző három 
hónapon belül.

Or. en
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Módosítás 342
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Nem befolyásolja a csoportra vonatkozó 
időbeli hatályt, ha adóalany vagy nem 
adóalany belép a csoportba. Amikor a 
csoport egy másik csoporthoz csatlakozik, 
vagy két vagy több csoport összeolvad, a 
kibővült csoport folytatja a rendszer 
alkalmazását a csoportokra vonatkozó 
időbeli hatály lejáratai közül a későbbiig, 
kivéve, ha rendkívüli körülmények miatt, 
megfelelőbb rövidebb időszak 
alkalmazása.

törölve

Or. pt

Módosítás 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Nem befolyásolja a csoportra vonatkozó 
időbeli hatályt, ha adóalany vagy nem 
adóalany belép a csoportba. Amikor a 
csoport egy másik csoporthoz csatlakozik, 
vagy két vagy több csoport összeolvad, a 
kibővült csoport folytatja a rendszer 
alkalmazását a csoportokra vonatkozó 
időbeli hatály lejáratai közül a későbbiig, 
kivéve, ha rendkívüli körülmények miatt, 
megfelelőbb rövidebb időszak 
alkalmazása.

2. A módosítás nem érinti a magyar nyelvi 
változatot.

Or. de
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Módosítás 344
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
105 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amikor az adóalany kilép a csoportból 
vagy a csoport megszűnik, az 
adóalany(ok) kötelesek alkalmazni a 
rendszert a csoportra vonatkozó aktuális 
időbeli hatály fennmaradó részében.

törölve

Or. pt

Módosítás 345
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítésben foglalt 
információk

törölve

A választásközlő értesítés az alábbi 
információkat tartalmazza:
a) az adóalany vagy a csoporttagok 
azonosító adata;
b) csoport esetében az 54. és 55. cikkben 
rögzített feltételek teljesítésének igazolása;
c) a 78. cikkben említett bármely kapcsolt 
vállalkozás azonosító adata;
d) az adóalanyok jogi formája, székhelye 
és a tényleges üzletvezetés helye;
e) az adóév, amelyikre a rendszert 
alkalmazni kívánják.
A Bizottság jogi aktusban szabályozhatja 
a választásközlő értesítés egységes 
formáját. Ezt a végrehajtási aktust a 
131. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.
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Or. fr

Módosítás 346
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítésben foglalt 
információk

törölve

A választásközlő értesítés az alábbi 
információkat tartalmazza:
a) az adóalany vagy a csoporttagok 
azonosító adata;
b) csoport esetében az 54. és 55. cikkben 
rögzített feltételek teljesítésének igazolása;
c) a 78. cikkben említett bármely kapcsolt 
vállalkozás azonosító adata;
d) az adóalanyok jogi formája, székhelye 
és a tényleges üzletvezetés helye;
e) az adóév, amelyikre a rendszert 
alkalmazni kívánják.
A Bizottság jogi aktusban szabályozhatja 
a választásközlő értesítés egységes 
formáját. Ezt a végrehajtási aktust a 
131. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.

Or. fr

Indokolás

Kötelező rendszer keretében semmi nem indokolja az értesítést.

Módosítás 347
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítésben foglalt 
információk

törölve

A választásközlő értesítés az alábbi 
információkat tartalmazza:
a) az adóalany vagy a csoporttagok 
azonosító adata;
b) csoport esetében az 54. és 55. cikkben 
rögzített feltételek teljesítésének igazolása;
c) a 78. cikkben említett bármely kapcsolt 
vállalkozás azonosító adata;
d) az adóalanyok jogi formája, székhelye 
és a tényleges üzletvezetés helye;
e) az adóév, amelyikre a rendszert 
alkalmazni kívánják.
A Bizottság jogi aktusban szabályozhatja 
a választásközlő értesítés egységes 
formáját. Ezt a végrehajtási aktust a 
131. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.

Or. pt

Módosítás 348
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítésben foglalt 
információk

törölve

A választásközlő értesítés az alábbi 
információkat tartalmazza:
a) az adóalany vagy a csoporttagok 
azonosító adata;
b) csoport esetében az 54. és 55. cikkben 
rögzített feltételek teljesítésének igazolása;
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c) a 78. cikkben említett bármely kapcsolt 
vállalkozás azonosító adata;
d) az adóalanyok jogi formája, székhelye 
és a tényleges üzletvezetés helye;
e) az adóév, amelyikre a rendszert 
alkalmazni kívánják.
A Bizottság jogi aktusban szabályozhatja 
a választásközlő értesítés egységes 
formáját. Ezt a végrehajtási aktust a 
131. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítésben foglalt 
információk

Az értesítésben foglalt információk

Or. de

Módosítás 350
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítés az alábbi 
információkat tartalmazza:

törölve

a) az adóalany vagy a csoporttagok 
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azonosító adata;
b) csoport esetében az 54. és 55. cikkben 
rögzített feltételek teljesítésének igazolása;
c) a 78. cikkben említett bármely kapcsolt 
vállalkozás azonosító adata;
d) az adóalanyok jogi formája, székhelye 
és a tényleges üzletvezetés helye;
e) az adóév, amelyikre a rendszert 
alkalmazni kívánják.

Or. pt

Módosítás 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítés az alábbi 
információkat tartalmazza:

Az értesítés az alábbi információkat 
tartalmazza:

Or. de

Módosítás 352
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adóalany vagy a csoporttagok 
azonosító adata;

törölve

Or. pt

Módosítás 353
Miguel Portas
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Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) csoport esetében az 54. és 55. cikkben 
rögzített feltételek teljesítésének igazolása;

törölve

Or. pt

Módosítás 354
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 78. cikkben említett bármely kapcsolt 
vállalkozás azonosító adata;

törölve

Or. pt

Módosítás 355
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adóalanyok jogi formája, székhelye 
és a tényleges üzletvezetés helye;

törölve

Or. pt

Módosítás 356
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – e pont



AM\885627HU.doc 185/226 PE478.376v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adóév, amelyikre a rendszert 
alkalmazni kívánják.

törölve

Or. pt

Módosítás 357
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogi aktusban szabályozhatja 
a választásközlő értesítés egységes 
formáját. Ezt a végrehajtási aktust a 
131. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.

törölve

Or. pt

Módosítás 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
106 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogi aktusban szabályozhatja a 
választásközlő értesítés egységes formáját. 
Ezt a végrehajtási aktust a 131. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

A Bizottság jogi aktusban szabályozza az 
értesítés egységes formáját. Ezt a 
végrehajtási aktust a 131. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

Or. de

Módosítás 359
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítés ellenőrzése törölve
1. Az illetékes hatóság, amelyhez a 
választásközlő értesítést érvényesen 
eljuttatták, megvizsgálja, hogy – az 
értesítésben foglalt információk alapján –
a csoport eleget tesz-e az irányelvben 
foglalt követelményeknek. Ha az értesítést 
nem utasítják el a kézhezvételtől számított 
három hónapon belül, elfogadottnak kell 
tekinteni.
2. Feltéve, hogy az adóalany minden 
fontos és vonatkozó információt közölt a 
106. cikknek megfelelően, a 
választásközlő értesítést nem 
érvényteleníti semmilyen későbbi 
megállapítása annak, hogy a 
csoporttagokról közölt lista pontatlan. Az 
értesítés javítására és minden egyéb 
szükséges lépés megtételére annak az 
évnek az elejétől kerül sor, amelyben a 
tényt felfedezték. Ha az adatközlés nem 
teljes, az elsődleges adóhatóság, más 
érintett illetékes hatóságokkal 
egyetértésben, érvénytelenítheti az eredeti 
választásközlő értesítést.

Or. fr

Módosítás 360
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítés ellenőrzése törölve
1. Az illetékes hatóság, amelyhez a 
választásközlő értesítést érvényesen 
eljuttatták, megvizsgálja, hogy – az 
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értesítésben foglalt információk alapján –
a csoport eleget tesz-e az irányelvben 
foglalt követelményeknek. Ha az értesítést 
nem utasítják el a kézhezvételtől számított 
három hónapon belül, elfogadottnak kell 
tekinteni.
2. Feltéve, hogy az adóalany minden 
fontos és vonatkozó információt közölt a 
106. cikknek megfelelően, a 
választásközlő értesítést nem 
érvényteleníti semmilyen későbbi 
megállapítása annak, hogy a 
csoporttagokról közölt lista pontatlan. Az 
értesítés javítására és minden egyéb 
szükséges lépés megtételére annak az 
évnek az elejétől kerül sor, amelyben a 
tényt felfedezték. Ha az adatközlés nem 
teljes, az elsődleges adóhatóság, más 
érintett illetékes hatóságokkal 
egyetértésben, érvénytelenítheti az eredeti 
választásközlő értesítést.

Or. fr

Indokolás

Kötelező rendszer keretében semmi nem indokolja az értesítést.

Módosítás 361
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítés ellenőrzése törölve
1. Az illetékes hatóság, amelyhez a 
választásközlő értesítést érvényesen 
eljuttatták, megvizsgálja, hogy – az 
értesítésben foglalt információk alapján –
a csoport eleget tesz-e az irányelvben 
foglalt követelményeknek. Ha az értesítést 
nem utasítják el a kézhezvételtől számított 
három hónapon belül, elfogadottnak kell 
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tekinteni.
2. Feltéve, hogy az adóalany minden 
fontos és vonatkozó információt közölt a 
106. cikknek megfelelően, a 
választásközlő értesítést nem 
érvényteleníti semmilyen későbbi 
megállapítása annak, hogy a 
csoporttagokról közölt lista pontatlan. Az 
értesítés javítására és minden egyéb 
szükséges lépés megtételére annak az 
évnek az elejétől kerül sor, amelyben a 
tényt felfedezték. Ha az adatközlés nem 
teljes, az elsődleges adóhatóság, más 
érintett illetékes hatóságokkal 
egyetértésben, érvénytelenítheti az eredeti 
választásközlő értesítést.

Or. pt

Módosítás 362
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítés ellenőrzése törölve
1. Az illetékes hatóság, amelyhez a 
választásközlő értesítést érvényesen 
eljuttatták, megvizsgálja, hogy – az 
értesítésben foglalt információk alapján –
a csoport eleget tesz-e az irányelvben 
foglalt követelményeknek. Ha az értesítést 
nem utasítják el a kézhezvételtől számított 
három hónapon belül, elfogadottnak kell 
tekinteni.
2. Feltéve, hogy az adóalany minden 
fontos és vonatkozó információt közölt a 
106. cikknek megfelelően, a 
választásközlő értesítést nem 
érvényteleníti semmilyen későbbi 
megállapítása annak, hogy a 
csoporttagokról közölt lista pontatlan. Az 
értesítés javítására és minden egyéb 
szükséges lépés megtételére annak az 
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évnek az elejétől kerül sor, amelyben a 
tényt felfedezték. Ha az adatközlés nem 
teljes, az elsődleges adóhatóság, más 
érintett illetékes hatóságokkal 
egyetértésben, érvénytelenítheti az eredeti 
választásközlő értesítést.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választásközlő értesítés ellenőrzése Az értesítés ellenőrzése

Or. de

Módosítás 364
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóság, amelyhez a 
választásközlő értesítést érvényesen 
eljuttatták, megvizsgálja, hogy – az 
értesítésben foglalt információk alapján –
a csoport eleget tesz-e az irányelvben 
foglalt követelményeknek. Ha az értesítést 
nem utasítják el a kézhezvételtől számított 
három hónapon belül, elfogadottnak kell 
tekinteni.

törölve

Or. pt
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Módosítás 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóság, amelyhez a 
választásközlő értesítést érvényesen 
eljuttatták, megvizsgálja, hogy – az 
értesítésben foglalt információk alapján – a 
csoport eleget tesz-e az irányelvben foglalt 
követelményeknek. Ha az értesítést nem 
utasítják el a kézhezvételtől számított 
három hónapon belül, elfogadottnak kell 
tekinteni.

1. Az illetékes hatóság, amelyhez az
értesítést érvényesen eljuttatták, 
megvizsgálja, hogy – az értesítésben 
foglalt információk alapján – a csoport 
eleget tesz-e az irányelvben foglalt 
követelményeknek. Ha az értesítést nem 
utasítják el a kézhezvételtől számított 
három hónapon belül, elfogadottnak kell 
tekinteni.

Or. de

Módosítás 366
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Feltéve, hogy az adóalany minden 
fontos és vonatkozó információt közölt a 
106. cikknek megfelelően, a 
választásközlő értesítést nem 
érvényteleníti semmilyen későbbi 
megállapítása annak, hogy a 
csoporttagokról közölt lista pontatlan. Az 
értesítés javítására és minden egyéb 
szükséges lépés megtételére annak az 
évnek az elejétől kerül sor, amelyben a 
tényt felfedezték. Ha az adatközlés nem
teljes, az elsődleges adóhatóság, más 
érintett illetékes hatóságokkal 
egyetértésben, érvénytelenítheti az eredeti 
választásközlő értesítést.

törölve

Or. pt
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Módosítás 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Feltéve, hogy az adóalany minden fontos 
és vonatkozó információt közölt a 
106. cikknek megfelelően, a választásközlő
értesítést nem érvényteleníti semmilyen 
későbbi megállapítása annak, hogy a 
csoporttagokról közölt lista pontatlan. Az 
értesítés javítására és minden egyéb 
szükséges lépés megtételére annak az 
évnek az elejétől kerül sor, amelyben a 
tényt felfedezték. Ha az adatközlés nem 
teljes, az elsődleges adóhatóság, más 
érintett illetékes hatóságokkal 
egyetértésben, érvénytelenítheti az eredeti 
választásközlő értesítést.

2. Feltéve, hogy az adóalany minden fontos 
és vonatkozó információt közölt a 
106. cikknek megfelelően, az értesítést 
nem érvényteleníti semmilyen későbbi 
megállapítása annak, hogy a 
csoporttagokról közölt lista pontatlan. Az 
értesítés javítására és minden egyéb 
szükséges lépés megtételére annak az 
évnek az elejétől kerül sor, amelyben a 
tényt felfedezték. Ha az adatközlés nem 
teljes, az elsődleges adóhatóság, más 
érintett illetékes hatóságokkal 
egyetértésben, érvénytelenítheti az eredeti 
értesítést.

Or. de

Módosítás 368
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
108 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adóév törölve
1. Az adóév a csoport minden tagja 
számára ugyanaz.
2. Abban az évben, amikor belép egy már 
meglévő csoportba, az adóalany 
összhangba hozza adóévét a csoportéval. 
Az adóalanynak az erre az adóévre eső 
arányos részét időarányosan kell 
kiszámítani, figyelembe véve azon naptári 
hónapok számát, amikor a társaság a 
csoport része volt.
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3. Az adóalanynak az arra az adóévre eső 
arányos részét, amikor kilép a csoportból, 
időarányosan kell kiszámítani, figyelembe 
véve a naptári hónapok számát, amikor a 
társaság a csoport része volt.
4. Amikor különálló adóalany lép be a 
csoportba, úgy kell kezelni, mintha az 
adóéve a belépés előtt véget ért volna.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Abban az évben, amikor belép egy már 
meglévő csoportba, az adóalany 
összhangba hozza adóévét a csoportéval. 
Az adóalanynak az erre az adóévre eső 
arányos részét időarányosan kell 
kiszámítani, figyelembe véve azon naptári 
hónapok számát, amikor a társaság a 
csoport része volt.

2. A módosítás nem érinti a magyar nyelvi 
változatot.

Or. de

Módosítás 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
108 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amikor különálló adóalany lép be a 
csoportba, úgy kell kezelni, mintha az 

4. A módosítás nem érinti a magyar nyelvi 
változatot.
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adóéve a belépés előtt véget ért volna.

Or. de

Módosítás 371
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
109 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adóbevallás benyújtása törölve
1. A különálló adóalany az illetékes 
hatósághoz nyújtja be adóbevallását.
Csoport esetén az elsődleges adóalany 
nyújtja be a csoport konszolidált 
adóbevallását az elsődleges 
adóhatóságnak.
2. Az adóbevallást az egyes csoporttagok 
előzetesen megállapított adófizetési 
kötelezettségeként kell kezelni. Ha az 
adott tagállam törvényei szerint az 
adóbevallás, jogi státusát tekintve, 
adómegállapításnak minősül és olyan 
eszközként kezelendő, amely lehetővé teszi 
az adótartozás érvényesítését, a 
konszolidált adóbevallásnak is ugyanilyen 
hatásúnak kell lennie az abban a 
tagállamban adóköteles csoporttag 
vonatkozásában.
3. Ha a konszolidált adóbevallás az 
adótartozás végrehajthatóságának 
alkalmazásában nem minősül 
adómegállapításnak, a tagállam illetékes 
hatósága, annak a csoporttagnak a 
tekintetében, amely ott rezidens, illetve 
amely ott helyezkedik el, nemzeti jogi 
eszközt bocsát ki, amely engedélyezi a 
tagállamban történő érvényesítést. Ez az 
eszköz a csoporttagnak a konszolidált 
adóbevallásban szereplő adatait 
tartalmazza. Az eszköz ellen 
fellebbezésnek lehet helye, de kizárólag 
formai okokból, a mögöttes 
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adómegállapításhoz kapcsolódóan nem. 
Az eljárásra az adott tagország nemzeti 
törvényei az irányadók.
4. Ha a 61. cikk (3) bekezdése szerint van 
állandó telephely, az elsődleges 
adóalanynak az ilyen állandó telephely 
adózásához kapcsolódó minden eljárási 
kötelezettségnek eleget kell tennie.
5. A különálló adóalany adóbevallását 
annak a tagállamnak a törvényeiben előírt 
időszakon belül kell benyújtani, ahol 
illetőséggel bír, illetve ahol az állandó 
telephelye található. A konszolidált 
adóbevallást az adóév végét követő kilenc 
hónapon belül kell benyújtani.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 372
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóbevallás tartalma törölve
1. A különálló adóalany adóbevallása az 
alábbi információkat tartalmazza:
a) az adóalany azonosítója;
b) az adóév, amelyre a bevallás 
vonatkozik;
c) adóalap számítása;
d) a 78. cikkben említett bármely kapcsolt 
vállalkozás azonosító adata.
2. A konszolidált adóbevallás az alábbi 
információkat tartalmazza:
a) az elsődleges adóalany azonosítója;
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b) a csoporttagok azonosítója;
c) a 78. cikkben említett bármely kapcsolt 
vállalkozás azonosító adata;
d) az adóév, amelyre a bevallás 
vonatkozik;
e) az egyes csoporttagok adóalapjának 
kiszámítása;
f) a konszolidált adóalap számítása;
g) az egyes csoporttagok arányos részének 
kiszámítása;
h) az egyes csoporttagok adófizetési 
kötelezettségének kiszámítása.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 373
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
110 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az egységes adóbevallási 
formanyomtatványt a Bizottság tervezi 
meg a tagállami adóhatóságokkal 
együttműködésben.

Or. lv

Módosítás 374
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
111 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés az adóbevallásban talált hibákról törölve
Az elsődleges adóalany értesíti az 
elsődleges adóhatóságot a konszolidált 
adóbevallásban talált hibákról. Ha 
szükséges, az elsődleges adóhatóság, a 
114. cikk (3) bekezdésének megfelelően, 
módosított adómegállapítást bocsát ki.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 375
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adóbevallás benyújtásának elmaradása törölve
Ha az elsődleges adóalany nem nyújt be 
adóbevallást, az elsődleges adóhatóság 
három hónapon belül becslésen alapuló 
adómegállapítást közöl, a rendelkezésre 
álló információkat véve figyelembe. Az 
elsődleges adóalany fellebbezéssel élhet az 
ilyen megállapítással szemben.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 376
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
113 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus adóbevallás, az 
adóbevallás és a kísérő okmányok

törölve

A Bizottság jogi aktust alkothat, amelyben 
szabályozza az elektronikus adóbevallást, 
az adóbevallás formáját, a konszolidált 
adóbevallás formáját és a szükséges kísérő 
okmányokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 131. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell megalkotni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 377
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
114 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Módosított adómegállapítás törölve
1. Különálló adóalany vonatkozásában az 
auditokra és az adómegállapításra annak 
a tagállamnak a törvényei irányadók, ahol 
az adóalany illetőséggel bír vagy ahol az 
állandó telephelye van.
2. Az elsődleges adóhatóság igazolja, hogy 
a konszolidált adóbevallás megfelel-e a 
110. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak.
3. Az elsődleges adóhatóság módosított 
adómegállapításra jogosult legkésőbb 
három évvel a konszolidált adóbevallás 
végső határidejét követően, vagy – ha nem 
nyújtottak be adóbevallást ezen időpont 
előtt – legkésőbb a 112. cikk szerinti 
adómegállapítás kibocsátását követő 
három éven belül.
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Módosított adómegállapítás évente egynél 
több alkalommal nem adható ki.
4. A (3) bekezdés nem alkalmazandó, 
amikor a módosított adómegállapítás 
kibocsátására az elsődleges adóhatóság 
tagállamának bírósága által hozott 
döntéssel összhangban kerül sor a 
123. cikknek megfelelően, vagy arra 
harmadik országgal kötött kölcsönös 
megállapodás vagy választottbírósági 
eljárás eredményeképpen kerül sor. A 
módosított adómegállapítást az elsődleges 
adóhatóság tagállama bíróságának 
döntését vagy az eljárás lezárását követő 
12 hónapon belül kell kibocsátani.
5. A (3) bekezdéstől eltérve, módosított 
adómegállapítás adható ki a konszolidált
adóbevallás végső határidejét követő hat 
éven belül, ha azt az adóalany 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságra 
visszavezethetően helytelen állítása 
indokolja, vagy 12 éven belül ezen 
időpontot követően, ha a helytelen állítás 
büntető eljárás tárgyát képezi. Ezt a 
módosított adómegállapítást a helytelen 
állítás felfedtét követő 12 hónapon belül 
kell kiadni, kivéve, amikor a további 
vizsgálódások, ellenőrzések hosszabb 
időszakot indokolnak. A módosított 
adómegállapítás kizárólag a helytelen 
állítás tárgyára vonatkozhat.
6. A módosított adómegállapítás 
kibocsátását megelőzően az elsődleges 
adóhatóság egyeztet annak a tagállamnak 
illetékes hatóságaival, ahol a csoporttag 
adózási szempontból illetőséggel bír, vagy 
ott székhellyel rendelkezik. Ezek a 
hatóságok 1 hónapos konzultáció során 
fejthetik ki véleményüket.
Annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, ahol a csoporttag illetőséggel 
bír, vagy ott székhellyel rendelkezik, 
felszólíthatja az elsődleges adóhatóságot 
módosított adómegállapítás kibocsátására. 
Ennek három hónapon túli elmaradása a 
felszólítás elutasításaként értelmezendő.
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7. Nem kell módosított adómegállapítást 
kiadni a konszolidált adóalap kiigazítása 
érdekében, amikor a különbség az 
adóbevallásban szereplő és javított 
adóalap között nem haladja meg az 
5 000 EUR vagy a konszolidált adóalap 
1%-a közül az alacsonyabbat.
Nem kell módosított adómegállapítást 
kiadni az arányosan felosztott rész 
számításának módosítására, ha a 
tagállamban illetőséggel vagy székhellyel 
rendelkező csoporttagok arányosított 
részeinek teljes összegét 0,5%-nál kisebb 
mértékben kellene kiigazítani.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 378
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
115 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Központi adatbázis törölve
Az elsődleges adóalany által benyújtott 
konszolidált adóbevallást és kísérő 
okmányt központi adatbázisban kell 
tárolni, amelyhez minden illetékes 
hatóságnak hozzáférést kell biztosítani. A 
központi adatbázist rendszeresen frissíteni 
kell az elsődleges adóhatóság által kiadott
további újabb információkkal, 
okmányokkal, határozatokkal és 
értesítésekkel.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
115 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Központi adatbázis A központi adatbázis koordinálásával és 
kezelésével foglalkozó központi hatóság

Or. de

Módosítás 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
115 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrejön az Európai Unió központi 
adóhatósága. Ez az adóhatóság a 
tagállami adóhatóságok tevékenységeit 
koordinálja ezzel az irányelvvel 
összhangban, valamint kezeli a központi 
adatbázist.

Or. de

Módosítás 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
115 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elsődleges adóalany által benyújtott 
konszolidált adóbevallást és kísérő 
okmányt központi adatbázisban kell 
tárolni, amelyhez minden illetékes 
hatóságnak hozzáférést kell biztosítani. A 

Az elsődleges adóalany által benyújtott 
konszolidált adóbevallást és kísérő 
okmányt ebben a központi adatbázisban 
kell tárolni, amelyhez minden illetékes 
hatóságnak hozzáférést kell biztosítani. A 
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központi adatbázist rendszeresen frissíteni 
kell az elsődleges adóhatóság által kiadott 
további újabb információkkal, 
okmányokkal, határozatokkal és 
értesítésekkel.

központi adatbázist rendszeresen frissíteni 
kell az elsődleges adóhatóság által kiadott 
további újabb információkkal, 
okmányokkal, határozatokkal és 
értesítésekkel.

Or. de

Módosítás 382
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
116 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elsődleges adóalany kijelölése törölve
Az elsődleges adóalany a 4. cikk 
(6) bekezdése szerinti kijelölése a 
későbbiekben nem változtatható meg. Ha 
azonban az elsődleges adóalany a 
továbbiakban már nem felel meg a 4. cikk 
(6) bekezdésében foglalt feltételeknek, a 
csoportnak új elsődleges adóalanyt kell 
kijelölnie.
Kivételes esetben annak a tagállamnak az 
illetékes adóhatósága, amelyben a 
csoporttag illetőséggel vagy állandó 
telephellyel rendelkezik, a választásközlő 
értesítéstől számított hat hónapon belül 
vagy az elsődleges adóalanyt érintő 
átszervezést követő hat hónapon belül, 
jogosult – közös megegyezés keretében –
döntést hozni arról, hogy a csoport által 
kinevezett adóalanytól különböző 
adóalany legyen-e az elsődleges adóalany.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
116 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételes esetben annak a tagállamnak az 
illetékes adóhatósága, amelyben a 
csoporttag illetőséggel vagy állandó 
telephellyel rendelkezik, a választásközlő
értesítéstől számított hat hónapon belül 
vagy az elsődleges adóalanyt érintő 
átszervezést követő hat hónapon belül, 
jogosult – közös megegyezés keretében –
döntést hozni arról, hogy a csoport által 
kinevezett adóalanytól különböző adóalany 
legyen-e az elsődleges adóalany.

Kivételes esetben annak a tagállamnak az 
illetékes adóhatósága, amelyben a 
csoporttag illetőséggel vagy állandó 
telephellyel rendelkezik, az értesítéstől 
számított hat hónapon belül vagy az 
elsődleges adóalanyt érintő átszervezést 
követő hat hónapon belül, jogosult – közös 
megegyezés keretében – döntést hozni 
arról, hogy a csoport által kinevezett 
adóalanytól különböző adóalany legyen-e 
az elsődleges adóalany.

Or. de

Módosítás 384
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
117 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyilvántartás törölve
A különálló adóalany, és – csoport 
esetében – minden csoporttag megfelelő 
részletezettséggel köteles nyilvántartást 
vezetni annak érdekében, hogy ezt az 
irányelvet megfelelően végre lehessen
hajtani, továbbá auditokat lehessen 
végezni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.
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Módosítás 385
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
118 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adatszolgáltatás az illetékes hatóságoknak törölve
Azon tagállam illetékes hatóságának 
kérésére, ahol az adóalany illetőséggel 
rendelkezik vagy letelepedett, az adóalany 
köteles megadni adófizetési kötelezettsége 
megállapításához szükséges minden 
adatot. Az elsődleges adóhatóság kérésére 
az elsődleges adóalany köteles megadni a 
konszolidált adóalap meghatározásához 
vagy bármely csoporttag adófizetési 
kötelezettségének megállapításához 
szükséges minden információt.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 386
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
119 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes hatóság véleménye iránti 
kérelem

törölve

1. Az adóalany kérheti azon tagállam 
illetékes hatóságának véleményét, ahol 
illetőséggel vagy állandó telephellyel 
rendelkezik, az irányelvnek egy tervezett 
konkrét ügyletre vagy ügyletek sorozatára
történő alkalmazásával kapcsolatban. Az 
adóalany véleményt kérhet egy adott 
csoport javasolt összetételével 
kapcsolatban is. Az illetékes hatóságnak 
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minden lehetséges lépést meg kell tennie, 
hogy ésszerű időn belül reagáljon a 
kérésre.
Feltéve, hogy a tervezett konkrét ügyletre 
vagy ügyletek sorozatára vonatkozó 
információkat nyilvánosan elérhetővé 
tették, az illetékes hatóság véleménye rá 
nézve kötelező erejű, kivéve, amikor az 
elsődleges adóhatóság tagállamának 
bírósága ezt követően – a 123. cikk 
értelmében – másként dönt. Ha az 
adóalany nem ért egyet a véleménnyel, 
saját értelmezése szerint is dönthet, 
azonban ezt jeleznie kell adóbevallásában 
vagy konszolidált adóbevallásában.
2. Ha különböző tagállamban található 
két vagy több csoporttag közvetlenül vesz 
részt egyedi ügyletben vagy ügyletek 
sorozatában, vagy amikor a kérés egy 
csoport javasolt összetételére vonatkozik, a 
tagállamok illetékes hatóságainak közös 
álláspontot kell kialakítaniuk.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 387
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
120 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kommunikáció az illetékes hatóságok 
között

törölve

1. A jelen irányelv értelmében közölt 
információt, amennyire csak lehetséges, 
elektronikus úton kell biztosítani közös 
kommunikációs hálózat/közös 
rendszerinterfész (CCN/CSI) 
használatával.
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2. Amikor az illetékes hatóság 
együttműködésre vagy információcserére 
irányuló kérést kap valamely csoporttagra 
vonatkozóan a 2011/16/EU irányelv 
értelmében, legkésőbb a kérés kézhez 
vételétől számított három hónapon belül 
válaszolnia kell.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 388
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
121 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Titoktartási záradék törölve
1. Az irányelv értelmében a tagállam 
számára átadott minden információt 
bizalmasan kell kezelni ebben a 
tagállamban, ugyanúgy, mint a tagállam 
hazai jogszabályai alapján kapott 
információkat. Az ilyen információkra 
minden esetben a következők 
vonatkoznak:
a) kizárólag az adómegállapításban vagy e 
megállapítás hatósági ellenőrzésében 
közvetlenül résztvevő személyek részére 
tehető hozzáférhetővé;
b) ezen kívül csak olyan bírósági vagy 
közigazgatási eljárásokkal kapcsolatban 
lehet nyilvánosságra hozni, amelyek olyan 
szankciókra vonatkoznak, amelyek az 
adómegállapítás végrehajtását vagy 
felülvizsgálatát célozzák, vagy azzal 
függenek össze, és kizárólag olyan 
személyeknek fedhetők fel, akik ezekben 
az eljárásokban közvetlenül érintettek; 
ezeket az információkat azonban csak 
akkor lehet nyilvánosságra hozni 
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közmeghallgatások/nyilvános ülések vagy 
bírósági ítéletek során, ha az információt 
szolgáltató tagállam illetékes hatósága 
nem emel kifogást ellene;
c) kizárólag adózási céllal, illetve olyan 
bírósági vagy közigazgatási eljárásokkal 
kapcsolatban lehet felhasználni, amelyek 
olyan szankciókra vonatkoznak, amelyek 
az adómegállapítás végrehajtását vagy 
felülvizsgálatát célozzák, vagy azzal 
függenek össze.
Ezenkívül a tagállamok szolgáltathatják 
az első albekezdésben említett 
információkat a 2008/55/EK tanácsi 
irányelv21 2. cikkében foglalt egyéb adók, 
illetékek és hozzájárulások 
megállapításához is .
2. Az (1) bekezdéstől eltérve, az 
információt szolgáltató tagállam illetékes 
hatósága engedélyezheti a kért információ 
más célokra történő felhasználását is a 
kérést megfogalmazó tagállamban, ha, az 
információt nyújtó állam jogszabályai 
értelmében, az információt – hasonló 
körülmények között – az információt 
nyújtó államban is hasonló célokra 
lehetne felhasználni.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 389
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
122 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Auditok törölve
1. Az elsődleges adóhatóság 
kezdeményezheti és koordinálhatja is a 
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csoporttagok auditálását. Az audit 
kezdeményezhető illetékes hatóság 
kérésére is.
Az elsődleges adóhatóság és más érdekelt 
illetékes hatóság együttesen dönti el az 
audit terjedelmét és a vizsgálandó 
csoporttagokat.
2. Az auditot annak a tagállamnak a 
nemzeti jogszabályaival összhangban kell 
lefolytatni, ahol a vizsgálatot végzik, olyan 
kiigazításokat is figyelembe véve, amelyek 
az irányelv megfelelő végrehajtásához 
szükségesek.
3. Az elsődleges adóhatóság feladata az 
auditok eredményeinek összeállítása.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

122 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elsődleges adóhatóság 
kezdeményezheti és koordinálhatja is a 
csoporttagok auditálását. Az audit 
kezdeményezhető illetékes hatóság 
kérésére is.

Az elsődleges adóhatóság 
kezdeményezheti a csoporttagok 
auditálását. Ezeket az európai adóhatóság 
koordinálja. Az audit kezdeményezhető 
illetékes hatóság vagy az európai 
adóhatóság kérésére is.

Or. de

Módosítás 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
122 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az elsődleges adóhatóság feladata az 
auditok eredményeinek összeállítása.

3. Az európai adóhatóság feladata az 
auditok eredményeinek összeállítása.

Or. de

Módosítás 392
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
123 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vitás kérdések a tagállamok között törölve
1. Amikor annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága, ahol a csoporttag 
illetékességgel bír vagy székhellyel 
rendelkezik, nem ért egyet az elsődleges 
adóhatóságnak a 107. cikk vagy a 
114. cikk (3), (5) bekezdése vagy 
(6) bekezdésének második albekezdése 
szerint hozott döntésével, három hónapon 
belül fellebbezhet a döntés ellen az 
elsődleges adóhatóság tagállamának 
bírósága előtt.
2. Az illetékes hatóságnak legalább 
ugyanolyan eljárási jogokkal kell 
rendelkeznie, mint amilyen ennek a 
tagállamnak a törvényei értelmében az 
adóalanyt megilleti az elsődleges 
adóhatóság döntése ellen indított eljárás 
során.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 393
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Irányelvre irányuló javaslat
123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amikor annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, ahol a csoporttag illetékességgel 
bír vagy székhellyel rendelkezik, nem ért 
egyet az elsődleges adóhatóságnak a 
107. cikk vagy a 114. cikk (3), 
(5) bekezdése vagy (6) bekezdésének 
második albekezdése szerint hozott 
döntésével, három hónapon belül
fellebbezhet a döntés ellen az elsődleges 
adóhatóság tagállamának bírósága előtt.

1. Amikor annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, ahol a csoporttag illetékességgel 
bír vagy székhellyel rendelkezik, nem ért 
egyet az elsődleges adóhatóságnak a 
107. cikk vagy a 114. cikk (3), 
(5) bekezdése vagy (6) bekezdésének 
második albekezdése szerint hozott 
döntésével, első fokon az európai 
adóhatóságnál, majd pedig az Európai 
Unió Bíróságánál fellebbezhet a döntés 
ellen.

Or. de

Módosítás 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
123 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságnak legalább 
ugyanolyan eljárási jogokkal kell 
rendelkeznie, mint amilyen ennek a 
tagállamnak a törvényei értelmében az 
adóalanyt megilleti az elsődleges 
adóhatóság döntése ellen indított eljárás 
során.

törölve

Or. de

Módosítás 395
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
124 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fellebbezés törölve
1. Az elsődleges adóalany fellebbezhet az 
alábbi jogi aktusok ellen:
a) választásközlő értesítés elutasításáról 
szóló döntés;
b) dokumentumokhoz való hozzáférésre 
vagy információk közlésére irányuló 
értesítés;
c) módosított adómegállapítás;
d) konszolidált adóbevallás benyújtásának 
elmaradása miatti adómegállapítás.
A fellebbezést a kifogásolt aktus kézhez 
vételétől számított 60 napon belül kell 
benyújtani.
2. A fellebbezésnek nincs halasztó 
(felfüggesztő) hatálya az adóalany 
adófizetési kötelezettségére.
3. A 114. cikk (3) bekezdésétől eltérve, 
módosított adómegállapítást lehet 
kibocsátani a fellebbezés eredményének 
végrehajtása érdekében.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 396
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) választásközlő értesítés elutasításáról 
szóló döntés;

törölve

Or. fr
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Módosítás 397
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) választásközlő értesítés elutasításáról 
szóló döntés;

törölve

Or. fr

Indokolás

Kötelező rendszer keretében semmi nem indokolja az értesítést.

Módosítás 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) választásközlő értesítés elutasításáról 
szóló döntés;

a) az értesítés elutasításáról szóló döntés;

Or. de

Módosítás 399
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
125 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fellebbezés közigazgatási eljárásban törölve
1. Módosított adómegállapítás vagy a 112. 
cikk szerinti adómegállapítás ellen 
benyújtott fellebbezéssel az elsődleges 
adóhatóság tagállamának törvényei 
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értelmében fellebbezéseket első fokon 
tárgyalni jogosult közigazgatási szervnek 
kell foglalkoznia. Ha ebben az országban 
nincs ilyen hatáskörrel rendelkező 
közigazgatási szerv, az elsődleges 
adóalany közvetlenül bírósági fellebbviteli 
eljárásra jogosult.
2. A közigazgatási szervhez benyújtott 
esetek tekintetében, az elsődleges 
adóhatóság szorosan együttműködik a 
többi illetékes hatósággal.
3. Amikor szükséges, a közigazgatási szerv 
elrendelheti, hogy az elsődleges adóalany 
és az elsődleges adóhatóság szolgáltasson 
(ellenőrzési) bizonyítékot a csoporttagok 
és más, kapcsolt társaságok pénzügyi 
helyzetéről és a másik tagállam jogáról és 
joggyakorlatáról. A többi érintett tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai 
megadnak minden szükséges segítséget az 
elsődleges adóhatóságnak.
4. Ha a közigazgatási szerv megváltoztatja 
az elsődleges adóhatóság döntését, a 
megváltoztatott döntés ez utóbbi helyébe 
lép, és azt az elsődleges adóhatóság 
döntéseként kell kezelni.
5. A közigazgatási szerv féléven belül hoz 
döntést. Ha az elsődleges adóalany nem 
kap döntést ebben az időszakban, az 
elsődleges adóhatóság döntését 
visszaigazoltnak és megerősítettnek kell 
tekinteni.
6. Ha a döntést megerősítik vagy 
megváltoztatják, az elsődleges adóalany 
közvetlenül az elsődleges adóhatóság 
tagállama szerinti bírósághoz fordulhat a 
közigazgatási fellebbviteli hatóság 
döntésének kézhezvételétől számított 60 
napon belül.
7. Ha a döntést megsemmisítik, a 
közigazgatási szerv az ügyet az elsődleges 
adóhatóság hatáskörébe utalja, amely új 
döntést hoz azon időponttól számított 60 
napon belül, amikor a közigazgatási szerv 
döntéséről értesítést kap. Az elsődleges 
adóalany fellebbezést nyújthat be az új 
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döntés ellen az (1) bekezdés értelmében 
vagy közvetlenül az elsődleges adóhatóság 
tagállama szerinti bírósághoz a döntés 
kézhezvételét követő 60 napon belül. Ha 
az elsődleges adóhatóság nem hoz új 
döntést 60 napon belül, az elsődleges 
adóalany fellebbezést nyújthat be az 
elsődleges adóhatóság döntése ellen az 
elsődleges adóhatóság tagállama szerinti 
bírósághoz.

Or. en

Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 400
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
126 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bírósági fellebbviteli eljárás törölve
1. Az elsődleges adóhatóság döntése elleni 
bírósági fellebbviteli eljárásra az 
elsődleges adóhatóság tagállamának 
törvénye az irányadó, a (3) bekezdésben 
foglaltakra is figyelemmel.
2. A bírósági beadványok tekintetében, az 
elsődleges adóhatóság folyamatosan 
konzultál a többi illetékes hatósággal.
3. Amikor szükséges, a nemzeti bíróság 
elrendelheti, hogy az elsődleges adóalany 
és az elsődleges adóhatóság szolgáltasson 
bizonyítékot a csoporttagok és más, 
kapcsolt társaságok pénzügyi helyzetéről 
és a másik tagállam jogáról és 
joggyakorlatáról. A többi érintett tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai 
megadnak minden szükséges segítséget az 
elsődleges adóhatóságnak.

Or. en
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Indokolás

A „konszolidáció” elem elhagyása miatt szükséges technikai kiigazítás.

Módosítás 401
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
126 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XVIIa. FEJEZET
MINIMÁLIS TÁRSASÁGIADÓ-KULCS 

126a. cikk
A társaságiadó-kulcsok meghatározására 

vonatkozó szabályok 
A tagállamok nemzeti társaságiadó-
kulcsaikat a tagállamokban alkalmazott 
átlagos kötelező kulcsnál legfeljebb 3%-
kal alacsonyabb szinten állapítják meg. 
A tagállamokban alkalmazandó átlagos 
kötelező társaságiadó-mértéket a Bizottság 
évente közzéteszi. Az átlagos mérték
számtani átlagként kerül meghatározásra.

Or. fr

Módosítás 402
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
126 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

126b. cikk
Az effektív társasági adóra vonatkozó 

védzáradék
A tagállamok nem fogadhatnak el az 
effektív társasági adójuk csökkenését 
eredményező intézkedéseket. 
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Or. fr

Módosítás 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
127 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti a Tanácsot.

2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. de

Módosítás 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
128 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2., 14., 34. és 42. cikkben említett 
felhatalmazást a Tanács bármikor 
visszavonhatja.

1. A 2., 14., 34. és 42. cikkben említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy
a Tanács bármikor visszavonhatja.

Or. de

Módosítás 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
129 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Tanács az értesítést napját követő 
három hónapos időtartamon belül kifogást 
emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen.

1. Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítést napját követő három hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
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Or. de

Módosítás 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
129 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az említett időtartam leteltéig a Tanács 
nem emelt kifogást a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, aki ki kell hirdetni 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az 
a benne megállapított időpontban hatályba 
lép.

Ha az említett időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, aki ki kell hirdetni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 
benne megállapított időpontban hatályba 
lép.

Or. de

Módosítás 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
129 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem kíván kifogást 
emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust az időtartam letelte előtt ki lehet 
hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és az az időtartam letelte előtt 
hatályba léphet.

Ha az Európai Parlament és a Tanács 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt 
ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és az az időtartam letelte előtt 
hatályba léphet.

Or. de

Módosítás 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
130 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament tájékoztatása törölve
Az Európai Parlament tájékoztatást kap a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a Bizottság részéről történő 
megalkotásáról, a velük kapcsolatban 
megfogalmazott bármely kifogásról és a 
hatáskörök átruházásának a Tanács 
részéről történő visszavonásáról.

Or. de

Módosítás 409
Iliana Ivanova

Irányelvre irányuló javaslat
130 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament tájékoztatást kap a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
Bizottság részéről történő megalkotásáról, 
a velük kapcsolatban megfogalmazott 
bármely kifogásról és a hatáskörök 
átruházásának a Tanács részéről történő 
visszavonásáról.

Az Európai Parlament tájékoztatást kap a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
Bizottság részéről történő megalkotásáról, 
a velük kapcsolatban megfogalmazott 
bármely kifogásról és a hatáskörök 
átruházásának a Tanács részéről történő 
visszavonásáról. Az eszköz bármely 
jövőbeli értékelését közölni kell az EP 
illetékes bizottságának tagjaival.

Or. en

Indokolás

A módosítás magától értetődő.

Módosítás 410
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felülvizsgálat (A módosítás nem érinti a magyar nyelvi 
változatot.)

Or. pt

Indokolás

Ez mindössze portugál nyelvi helyesbítés. Nézetem szerint a felülvizsgálati záradék helyes 
fordítása: „Cláusula de Revisão”.

Módosítás 411
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az ezen irányelvnek az EU-ban első 
alkalommal történő hatálybalépését 
megelőzően elvégzendő, független 
hatásvizsgálat és esetleges kísérleti projekt 
eredményei, valamint az ezen irányelvben 
szereplő felülvizsgálati záradékban előírt, 
ezt követő elemzés következtetései alapján, 
az irányelv első hatálybalépését követő öt 
év elteltével a Bizottság – azt megelőzően, 
hogy a Tanács döntene az irányelv 
hatályának esetleges kiterjesztéséről vagy 
hatályon kívül helyezéséről –
felülvizsgálja az irányelv alkalmazását, és 
jelentést készít a Tanácsnak az irányelv 
azon tagállamokbeli működéséről, 
amelyekben azt választható jelleggel 
hajtották végre. A Tanácshoz intézett
bizottsági jelentésnek főként az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatát kell 
tartalmaznia az adóalapok tagállamok 
közötti megosztása, az eszköz – az azt 
önkéntesen választó – kkv-k általi 
felhasználásának és a kkv-kra nézve 
meglévő gyakorlati hasznának, valamint 
az irányelv által az annak nemzeti 
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jogszabályaikba való átültetése mellett 
szabadon döntő tagállamokban az 
adóbeszedésre és -bevételre gyakorolt 
hatás, továbbá az adóelkerülés, adócsalás 
és a kettős adóztatás elleni küzdelem 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő három
év elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az 
irányelv működéséről. A jelentésnek külön 
ki kell térnie az irányelv XVI. fejezetében 
meghatározott mechanizmus hatásának 
vizsgálatára az adóalapok tagállamok 
közötti megosztása szempontjából. A 
jelentés tartalmazza az irányelv által a 
tagállami adóalapokra gyakorolt nemzeti, 
regionális és helyi szintű hatások 
vizsgálatát. A Bizottság továbbá elemzi 
azokat a gazdasági hatásokat, amelyeket a 
KKTA a gazdasági tevékenységek és 
munkahelyek földrajzi helyének 
megváltoztatására gyakorol. Ez a 
hatástanulmány tartalmazza továbbá a 
rendszer esetleges kötelezővé tételének 
előnyeit és hátrányait, valamint 
statisztikai adatokkal oszlatja el a 
korábban jó néhány tagállam által 
kifejezésre juttatott aggályokat (pl. azt, 
hogy a KKTA bevezetése mérsékelné a 
gazdasági növekedést, ezáltal pedig 
gyengítené az egyes tagállami 
adórendszerek versenyképességét).

Or. en
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Módosítás 413
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő három
év elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az 
irányelv működéséről. A jelentésnek külön 
ki kell térnie az irányelv XVI. fejezetében 
meghatározott mechanizmus hatásának 
vizsgálatára az adóalapok tagállamok 
közötti megosztása szempontjából. A 
jelentés tartalmazza az irányelv által a 
tagállami adóalapokra gyakorolt nemzeti, 
regionális és helyi szintű hatások 
vizsgálatát. A Bizottság továbbá elemzi 
azokat a társadalmi–gazdasági hatásokat, 
amelyeket a KKTA a gazdasági 
tevékenységek és munkahelyek földrajzi 
helyének Unión belüli megváltoztatására 
gyakorol. A Bizottság értékeli az 
adópartnerségek lehetőségét is oly módon, 
mintha azok vállalatok, nem pedig 
átláthatatlan jogalanyok lennének. A 
jelentés tartalmazza továbbá a rendszer 
kötelezővé tételének előnyeit és hátrányait. 
A jelentést – szükség esetén – megfelelő 
jogalkotási javaslatok kísérik.

Or. en

Indokolás

Az irányelv felülvizsgálata keretében a KKTA hatásainak értékelése: az EU-ban egy egységes 
KKTA létrehozása érdekében három év elteltével a Bizottságnak fontolóra kell vennie a 
kötelező rendszer bevezetése mellett és ellen szóló érveket. A Bizottságnak elemeznie kell 
továbbá a tagállami adóalapokra gyakorolt nemzeti, regionális és helyi szintű hatásokat, 
köztük a gazdasági tevékenységek és munkahelyek elhelyezkedésének EU-n belüli 
megváltoztatására gyakorolt társadalmi–gazdasági hatásokat.
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Módosítás 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő három
év elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
irányelv működéséről. A jelentésnek külön 
ki kell térnie az irányelv XVI. fejezetében 
meghatározott mechanizmus hatásának 
vizsgálatára az adóalapok tagállamok 
közötti megosztása és a konszolidációs 
rendelkezések szempontjából.

Or. de

Módosítás 415
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából. Nem kell vizsgálni azokat 
a kérdéseket, amelyek nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá, így különösen a nem 
harmonizált adókulcsok hatását.

Or. en
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Módosítás 416
Iliana Ivanova

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az 
irányelv működéséről. A jelentésnek ki kell 
térnie az irányelv XVI. fejezetében 
meghatározott mechanizmus hatásának 
vizsgálatára az adóalapok tagállamok 
közötti megosztása szempontjából. A 
jelentés továbbá tartalmazza a 
mechanizmus által a nemzeti 
gazdaságokra és a nemzeti 
adórendszerekre gyakorolt hatás 
vizsgálatát.

Or. en

Módosítás 417
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából. Az ezen irányelv 
felülvizsgálatakor különösen a közös 
konszolidált társaságiadó-alap kötelező 
rendszerének bevezetését kell fontolóra 
venni.
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Or. en

Indokolás

A közös konszolidált társaságiadó-alap kötelező jellege elősegítené a bürokrácia mérséklését 
és az adócsalás megelőzését. A KTA működését és az európai társaságokra gyakorolt hatását 
azonban annak kötelezővé tételét megelőzően értékelni kell.

Módosítás 418
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Az irányelv hatálybalépését követő három
év elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
irányelv alkalmazását, és jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
irányelv működéséről. A jelentésnek külön 
ki kell térnie az irányelv XVI. fejezetében 
meghatározott mechanizmus hatásának 
vizsgálatára az adóalapok tagállamok 
közötti megosztása szempontjából. A 
jelentésnek az ezen irányelv által a 
növekedésre és a munkahelyteremtésre 
gyakorolt hatásokra, annak az uniós 
társaságok globális műveleteire gyakorolt 
következményeire, valamint az 
adóelkerülés és az adócsalás elleni 
küzdelem terén mutatkozó 
hatékonyságára is összpontosítania kell.

Or. en

Módosítás 419
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 

Az irányelv hatálybalépését követő öt év 
elteltével a Bizottság felülvizsgálja az 
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irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

irányelv alkalmazását, és jelentést készít a 
Tanácsnak az irányelv működéséről. A 
jelentésnek külön ki kell térnie az irányelv 
XVI. fejezetében meghatározott 
mechanizmus és az alkalmazott nemzeti 
kulcsok hatásának vizsgálatára az 
adóalapok tagállamok közötti megosztása 
szempontjából.

Or. pt

Módosítás 420
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kétévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
85. cikk nemzeti hatóságok általi 
végrehajtásáról.

Or. fr

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a harmadik országbeli jogalanyok átláthatóságának 
értékelése a részt vevő tagállamok körében viszonylag egységes legyen.

Módosítás 421
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
133 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított két év elteltével a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv potenciális belső 
piacikövetkezményeiről, különös 
tekintettel az ebben az irányelvben 
megállapított szabályok hatálya alá 
tartozó társaságok és a konszolidációs 
kritériumokat nem teljesítő társaságok 
közötti esetleges versenytorzulásokra.

Or. fr

Indokolás

Az ilyen szabályok elkerülhetetlen belső piaci következményeit értékelni kell, és amennyiben e 
következmények kedvezőtlennek bizonyulnak, azokat – a nagyobb torzulások elkerülése 
érdekében – mérsékelni vagy ellensúlyozni kell.

Módosítás 422
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
134 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [dátum]-ig 
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Azok a tagállamok, amelyek szabadon
ezen irányelv átültetése mellett döntenek,
legkésőbb [dátum]-ig elfogadják és 
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 423
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
135 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatálybalépés Opcionális hatálybalépés

Or. en

Módosítás 424
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
135 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő […] 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő […] 
napon lép hatályba azokban a 
tagállamokban, amelyek szabadon 
döntenek annak átültetése mellett.

Or. en

Módosítás 425
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Versicherungsteuer törölve

Or. de

Indokolás

Általánosságban vélelmezhető, hogy a társasági adó vagy bármely más hasonló adó működési 
költségként nem vonható le az adóból. Ellenkező esetben az adó a saját alapját csökkentené. 
Például Németország esetében azonban a biztosítási adó tranzakciós adó, ekként pedig nem 
hasonlítható a jövedelemadóhoz. A biztosítási adónak („Versicherungsteuer”) ezért 
levonhatónak kell lennie.


