
AM\904092HU.doc PE491.094v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2011/0314(CNS)

8.6.2012

MÓDOSÍTÁS:
8 - 25

Jelentéstervezet
Ildikó Gáll-Pelcz
(PE487.846v01-00)

A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és 
jogdíjfizetések közös adózási rendszere (átdolgozás)

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))



PE491.094v01-00 2/11 AM\904092HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\904092HU.doc 3/11 PE491.094v01-00

HU

Módosítás 8
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tartós és számottevő 
államháztartási hiányok szorosan 
összefüggnek a jelenlegi szociális, 
gazdasági és pénzügyi válsággal. 
Ugyanakkor a tagállamok közötti 
adóverseny a nemzeti költségvetések 
fenntartható konszolidációját jelentős 
mértékben akadályozó tényezőnek 
tekinthető. A Bizottságnak ezért 
gondoskodni kell a társasági adók 
minimumszintjének időben történő 
bevezetéséről, melynek mértékét 25%-ban 
kellene meghatározni. Ez a minimális 
kulcs csökkentené az adóversenyt, és 
ezáltal növelné a tagállamok szabadságát 
a társaságok adóztatása terén. Így nem 
sérülne a szubszidiaritás elve.

Or. en

Módosítás 9
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy hazai piac jellemzőivel rendelkező 
belső  piacon a különböző tagállamok 
vállalkozásai közötti ügyletekre nem 
vonatkozhatnak kevésbé kedvező adózási 
feltételek, mint amelyek az ugyanazon 
tagállam vállalkozásai között lebonyolított 
azonos ügyletekre vonatkoznak.

(2) Egy hazai piac jellemzőivel rendelkező 
belső piacon a különböző tagállamok 
vállalkozásai közötti ügyletekre nem 
vonatkozhatnak kevésbé kedvező adózási 
feltételek, mint amelyek az ugyanazon 
tagállam vállalkozásai között lebonyolított 
azonos ügyletekre vonatkoznak. A 27 
különböző társaságiadó-rendszer 
fennállása ugyanakkor jelentős teret 
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enged a határon átnyúló tevékenységet 
folytató vállalatoknak az adóelkerülésre 
és az adókijátszásra. Ez jelentős terhet ró 
az állami költségvetésekre.

Or. en

Módosítás 10
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kamatokra és jogdíjakra felszámított, 
akár a forrásnál történő levonással, akár 
kivetéssel beszedett adó eltörlése a 
felmerülésük szerinti tagállamban a 
legmegfelelőbb módja az előbb említett 
alaki követelmények és problémák 
kiküszöbölésének, és annak, hogy az 
adózás tekintetében egyenlő bánásmódot 
lehessen biztosítani a nemzeti és a 
határokon átnyúló ügyleteknek; különösen 
szükséges eltörölni az ilyen adókat a 
különböző tagállamok társult vállalkozásai, 
illetve az ilyen vállalkozások állandó 
telephelyei közötti ilyen kifizetésekre 
vonatkozóan.

(4) A kamatokra és jogdíjakra felszámított, 
akár a forrásnál történő levonással, akár 
kivetéssel, akár európai szinten 
harmonizált adókivetéssel beszedett adó 
minden formájának helyettesítése a 
felmerülésük szerinti tagállamban a 
legmegfelelőbb módja az előbb említett 
alaki követelmények és problémák 
kiküszöbölésének, és annak, hogy az 
adózás tekintetében egyenlő bánásmódot 
lehessen biztosítani a nemzeti és a 
határokon átnyúló ügyleteknek; különösen 
szükséges az ilyen adók helyett 
harmonizált adórendszert bevezetni a 
különböző tagállamok társult vállalkozásai, 
illetve az ilyen vállalkozások állandó 
telephelyei közötti ilyen kifizetésekre 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 11
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ezen felül szükséges, hogy a 
tagállamok számára ne legyen eleve kizárt
a csalások és visszaélések elleni küzdelmet 
szolgáló megfelelő intézkedések 
meghozatala.

(12) Ezenfelül megfelelő intézkedéseket 
kell hozni a csalások és visszaélések, 
valamint az adóelkerülés és az 
adókijátszás leküzdésére mind európai, 
mind tagállami szinten.

Or. en

Módosítás 12
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ezen felül szükséges, hogy a 
tagállamok számára ne legyen eleve kizárt 
a csalások és visszaélések elleni küzdelmet 
szolgáló megfelelő intézkedések 
meghozatala.

(12) Ezenfelül ügyelni kell arra, hogy a 
tagállamok számára ne legyen eleve kizárt 
az adócsalás, adókijátszás vagy 
adóvisszaélés elleni küzdelmet szolgáló 
megfelelő intézkedések meghozatala.

Or. en

Módosítás 13
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A jelen irányelv rendelkezései 
zökkenőmentes és költséghatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
vállalkozásoknak az éves beszámoló és 
benne valamennyi releváns adózási adat 
rögzítéséhez az eXtensible Business 
Reporting Language (XBRL) formátumot 
kell használniuk.
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Or. de

Módosítás 14
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy tagállamban felmerülő kamat- és 
jogdíjfizetések mentesek az adott 
tagállamban  ilyen kifizetésekre akár 
forrásnál történő levonással, akár kivetéssel 
beszedett adók alól, feltéve hogy a kamat 
vagy jogdíj haszonhúzója egy másik 
tagállam vállalkozása vagy egy tagállam 
vállalkozásának egy másik tagállamban 
levő állandó telephelye és az ezekből a 
kifizetésekből eredő jövedelem 
tekintetében tényleges adófizetési 
kötelezettség alá tartozik az említett másik 
tagállamban  .

(1) Egy tagállamban felmerülő kamat- és 
jogdíjfizetések mentesek az adott 
tagállamban ilyen kifizetésekre akár 
forrásnál történő levonással, akár kivetéssel 
beszedett adók alól, feltéve hogy a kamat 
vagy jogdíj haszonhúzója egy másik 
tagállam vállalkozása vagy egy tagállam 
vállalkozásának egy másik tagállamban 
levő állandó telephelye és az ezekből a 
kifizetésekből eredő jövedelem 
tekintetében tényleges adófizetési 
kötelezettség alá tartozik az említett másik 
tagállamban, amelynek kulcsa nem 
alacsonyabb a tagállamokban 
alkalmazott, törvényben meghatározott 
társasági adók átlagos mértékének 70%-
ánál. A kamat- vagy jogdíjkifizetések nem 
adómentesek az e kamatok vagy jogdíjak 
keletkezése szerinti tagállamban, 
amennyiben a kifizetések azok eltérő 
minősítése okán (hibrid eszközök), illetve 
a kifizető és a kedvezményezett eltérő 
minősítése okán (hibrid gazdálkodó 
egységek) nem adókötelesek a 
kedvezményezettre alkalmazandó nemzeti 
adójog szerint.

Or. en

Módosítás 15
Sven Giegold

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

(1) Egy tagállamban felmerülő kamat- és 
jogdíjfizetések mentesek az adott 
tagállamban  ilyen kifizetésekre akár 
forrásnál történő levonással, akár kivetéssel 
beszedett adók alól, feltéve hogy a kamat 
vagy jogdíj haszonhúzója egy másik 
tagállam vállalkozása vagy egy tagállam 
vállalkozásának egy másik tagállamban 
levő állandó telephelye és az ezekből a 
kifizetésekből eredő jövedelem 
tekintetében tényleges adófizetési 
kötelezettség alá tartozik az említett másik 
tagállamban  .

(1) Egy tagállamban felmerülő kamat- és 
jogdíjfizetések mentesek az adott 
tagállamban ilyen kifizetésekre akár 
forrásnál történő levonással, akár kivetéssel 
beszedett adók alól, feltéve hogy a kamat 
vagy jogdíj haszonhúzója egy másik 
tagállam vállalkozása vagy egy tagállam 
vállalkozásának egy másik tagállamban 
levő állandó telephelye és az ezekből a 
kifizetésekből eredő jövedelem 
tekintetében tényleges adófizetési 
kötelezettség alá tartozik az említett másik 
tagállamban, amelynek kulcsa nem 
alacsonyabb a tagállamokban 
alkalmazott, törvényben meghatározott 
társasági adók átlagos mértékének 70%-
ánál. A kamat- vagy jogdíjkifizetések nem 
adómentesek az e kamatok vagy jogdíjak 
keletkezése szerinti tagállamban, 
amennyiben a kifizetések azok eltérő 
minősítése okán (hibrid eszközök), illetve 
a kifizető és a kedvezményezett eltérő 
minősítése okán (hibrid gazdálkodó 
egységek) nem adókötelesek a 
kedvezményezettre alkalmazandó nemzeti 
adójog szerint.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az adóztatásnak a tagállami adórendszerek közötti 
eltérések miatti kétszeres elmaradása, szükség van minimumadóztatásra, és a tagállamoknak 
lehetővé kell tenni, hogy ne éljenek ezen irányelv előnyeivel, amennyiben az adóalanyok 
hibrid eszközök vagy hibrid gazdasági egységek alkalmazásával próbálnak kibújni az 
adófizetés alól. Az Európai Parlament már szorgalmazta ilyen intézkedések bevezetését a 
társasági adózásról, azon belül a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében 
alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló állásfoglalásában (átdolgozás), illetve az 
adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem terén teendő konkrét lépésekre irányuló 
felhívásról szóló közelmúltbeli állásfoglalásában.

Módosítás 16
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) ha a közös konszolidált társaságiadó-
alapról szóló tanácsi irányelv 4. cikkének 
(1) bekezdése értelmében vett adófizetőnek 
minősül.

Or. en

Módosítás 17
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az első vállalkozás minimum 10  %-os
részesedéssel rendelkezik a második 
vállalkozás tőkéjéből; vagy

i. az első vállalkozás minimum 25%-os
részesedéssel rendelkezik a második 
vállalkozás tőkéjéből; vagy

Or. en

Módosítás 18
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a második vállalkozás minimum 10  %-
os részesedéssel rendelkezik az első 
vállalkozás tőkéjéből; vagy

ii. a második vállalkozás minimum 25%-os 
részesedéssel rendelkezik az első 
vállalkozás tőkéjéből; vagy

Or. en
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Módosítás 19
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. egy harmadik vállalkozás minimum 10
%-os részesedéssel rendelkezik mind az 
első vállalkozás tőkéjéből, mind pedig a 
második vállalkozás tőkéjéből.

iii. egy harmadik vállalkozás minimum 
25%-os részesedéssel rendelkezik mind az 
első vállalkozás tőkéjéből, mind pedig a 
második vállalkozás tőkéjéből.

Or. en

Módosítás 20
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csalás és visszaélés Adócsalás, adókijátszás és adóvisszaélés

Or. en

Módosítás 21
Ivo Strejček

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olyan ügyletek esetén, amelyek 
legfontosabb indítéka vagy egyik 
legfontosabb indítéka az adókijátszás, 
adókikerülés vagy visszaélés, a tagállamok 
visszavonhatják az ezen irányelvben 
biztosított előnyöket vagy megtagadhatják 
ezen irányelv alkalmazását.

(2) Az olyan ügyletek esetén, amelyek 
legfontosabb indítéka vagy egyik 
legfontosabb indítéka az adócsalás, az 
adókijátszás vagy adóvisszaélés, ideértve 
az adóelkerülés egyes eseteit is, a 
tagállamok visszavonhatják az ezen 
irányelvben biztosított előnyöket vagy 
megtagadhatják ezen irányelv 
alkalmazását.
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Or. en

Módosítás 22
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az 1. cikk (1) és (3) 
bekezdésének, a 2. cikk c) és d) pontjának 
és az I. melléklet A. részének  legkésőbb 
2012.  január 1-jén megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik  a Bizottság 
számára  .

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az 1. cikk (1) és (3) 
bekezdésének, a 2. cikk c) és d) pontjának 
és az I. melléklet A. részének legkésőbb 
2013. december 31-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. de

Módosítás 23
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vállalkozások az éves beszámolót és 
benne valamennyi releváns adózási adatot 
az eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL) formátumban rögzítik.

Or. de

Módosítás 24
Wolf Klinz
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2016. december 31-ig  a Bizottság jelentést 
tesz a Tanácsnak ezen irányelv gazdasági 
hatásáról  .

2015. december 31-ig a Bizottság jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ezen irányelv gazdasági 
hatásáról.

Or. de

Módosítás 25
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nincs hatással az olyan hazai 
vagy megállapodáson alapuló 
rendelkezések alkalmazásra, amelyek 
túllépnek ennek az irányelvnek a 
rendelkezésein, és amelyeket kamatok és 
jogdíjak kettős adóztatásának 
kiküszöbölésére vagy enyhítésére szánnak.

Ez az irányelv nincs hatással az olyan hazai 
vagy megállapodáson alapuló 
rendelkezések alkalmazásra, amelyek 
túllépnek ennek az irányelvnek a 
rendelkezésein, és amelyeket kamatok és 
jogdíjak kettős adóztatásának, illetve 
adóztatásuk kétszeres elmaradásának
kiküszöbölésére vagy enyhítésére szánnak.

Or. en


