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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös 
adózási rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 20110314(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció– átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0714),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0516/2011),

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság 
által a Gazdasági és Monetáris Bizottsághoz intézett, 2012. március 6-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza;

1. jóváhagyja a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított 
javaslatát;

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

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

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

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

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A különböző tagállambeli társult 
vállalkozások közötti kamat- és 
jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről 
szóló, 2003. június 3-i 2003/49/EK tanácsi 
irányelvet több alkalommal módosították.
Mivel most további módosításokra kerül 
sor, az irányelvet az áttekinthetőség 
érdekében át kell dolgozni.

(1) A különböző tagállambeli társult 
vállalkozások közötti kamat- és 
jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről 
szóló, 2003. június 3-i 2003/49/EK tanácsi 
irányelvet több alkalommal módosították.
Mivel most további módosításokra kerül 
sor, az irányelvet az áttekinthetőség 
érdekében át kell dolgozni. Az Európai 
Parlament 2012. április 19-én konkrét 
módszereket kért az adócsalás és az 
adókijátszás elleni küzdelemre, felhívva a 
figyelmet a hibrid pénzügyi eszközök útján 
történő adóelkerülésre, továbbá 
felszólította a tagállamokat, hogy 
biztosítsák az adórendszereik közötti 
zökkenőmentes együttműködést és 
koordinációt a nem szándékos 
adóelkerülés és az adókijátszás
megakadályozása érdekében.

Or. en

Módosítás 2

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 

(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 
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szükséges eltörölni az ilyen adókat a 
különböző tagállamok társult vállalkozásai, 
illetve az ilyen vállalkozások állandó 
telephelyei közötti ilyen kifizetésekre 
vonatkozóan.

szükséges eltörölni az ilyen adókat a 
különböző tagállamok társult vállalkozásai, 
illetve az ilyen vállalkozások állandó 
telephelyei közötti ilyen kifizetésekre 
vonatkozóan annak érdekében, hogy 
egyszerűbbé és átláthatóbbá lehessen 
tenni az adózási rendszert.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Szükséges annak biztosítása, hogy a 
kamat- és jogdíjfizetésekre csak egyszeres 
adófizetési kötelezettség vonatkozzon, és 
hogy az irányelv által nyújtott előnyöket 
csak akkor lehessen alkalmazni, ha a 
kifizetésből eredő jövedelemre az átvevő 
vállalkozás tagállamában vagy abban a 
tagállamban, ahol az átvevő állandó 
telephelye található, tényleges adófizetési 
kötelezettség vonatkozik.

(5) Szükséges annak biztosítása, hogy a 
kamat- és jogdíjfizetésekre csak egyszeres 
adófizetési kötelezettség vonatkozzon, és 
hogy az irányelv által nyújtott előnyöket 
csak akkor lehessen alkalmazni, ha a 
kifizetésből eredő jövedelemre az átvevő 
vállalkozás tagállamában vagy abban a 
tagállamban, ahol az átvevő állandó 
telephelye található, tényleges adófizetési 
kötelezettség vonatkozik, anélkül, hogy a 
mentesülés lehetősége, vagy más adónem 
megfizetésével való kiváltása vagy 
helyettesítése lehetséges volna.

Or. hu

Módosítás 4

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 

(1) Egy tagállamban felmerülő kamat- és 
jogdíjfizetések mentesek az adott 
tagállamban ilyen kifizetésekre akár 
forrásnál történő levonással, akár kivetéssel 
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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.

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, anélkül, hogy a mentesülés 
lehetősége, vagy más adónem 
megfizetésével való kiváltása vagy 
helyettesítése lehetséges volna.

Or. hu

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy állandó telephelyet csak akkor 
tekintenek kamat- vagy jogdíj 
kifizetőjének, amennyiben az állandó 
telephely számára e kifizetések 
tevékenysége céljából felmerült  költséget 
testesítenek meg.

(3) Egy állandó telephelyet csak akkor 
tekintenek kamat- vagy jogdíj 
kifizetőjének, amennyiben az állandó 
telephely számára e kifizetések 
tevékenysége céljából felmerült  költséget 
testesítenek meg. Kizárólag az 
adókötelezettségeiknek eleget tevő állandó 
telephelyek lehetnek jogosultak bármilyen 
adómentességre vagy adóelőnyre.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
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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.

ahhoz, hogy az 1. cikk (1) és (3) 
bekezdésének, a 2. cikk c) és d) pontjának 
és az I. melléklet A. részének  legkésőbb
2014.  december 31-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik  a Bizottság 
számára.

Or. en

Módosítás 7

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 .

2016. december 31-ig a Bizottság jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ezen irányelv gazdasági
hatásáról.

Or. en
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INDOKOLÁS

Négy évvel a pénzügyi, gazdasági és szociális válság kirobbanása után elsődleges fontosságú, 
hogy világosan lássuk, merre tartanak a tagállamok, amikor mérlegelik azokat a 
lehetőségeket, amelyek révén Európa visszaállítható a növekedés és a fejlődés útjára.

Egyrészt alapvető, hogy olyan új közös politikákat hozzunk létre és kezdeményezzünk, 
amelyek segítségével kellően egységesek és erősek lehetünk a jövőbeni válságok 
elkerüléséhez, másrészt pedig a jelenlegihez hasonló nehéz időszakokban át kell gondolnunk 
meglévő szakpolitikáinkat és az eddigiekben vállalt kötelezettségeinket is, és szükség esetén 
meg kell vizsgálnunk, hogy kellően naprakészek és alkalmasak-e ahhoz, hogy megfeleljenek 
az előttünk álló kihívásoknak.

A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös 
adózási rendszeréről szóló tanácsi irányelvet az elmúlt években több alkalommal is 
módosították, azonban még mindig szükség van néhány technikai jellegű finomításra, 
amelyek – ahogyan azt a Bizottság nyilatkozata is tartalmazza – csupán kisebb, az 
egyértelműséget és az elszámoltathatóságot szolgáló módosítások.

Tekintettel arra, hogy az anya- és leányvállalatokról szóló irányelv átdolgozott változatát 
2011 szeptemberében fogadták el, a közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatos 
jelentést pedig az idei évben fogadta el az ECON bizottság; figyelembe véve továbbá, hogy a 
legfrissebb becslések szerint az adókijátszás és az adókikerülés mekkora bevételkiesést jelent 
az Európai Unió kormányai számára; mivel a bevételkiesés növeli az egyes tagállamok 
deficitjét és eladósodottságát; mivel egyre inkább törekedni kell a különböző tagállamok 
adórendszerei közötti együttműködésre, úgy kell módosítani az irányelvet, hogy az még 
inkább szűkítse a nem szándékos adóelkerülés, a kettős adóztatás és az adókikerülési csalás
lehetőségét, amelyek egyre jobban károsítják a belső piac működését, ahogyan azt az 
adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem terén teendő konkrét lépésekre irányuló 
felhívásról szóló, nemrég elfogadott állásfoglalási indítvány is kimondja.

Az előadó módosításai közül az adófizetésre való kötelezettséggel és az állandó telephellyel 
kapcsolatos rendelkezések célja, hogy kizárják az adókijátszás, az adóhelyettesítés és a 
jogosulatlan adókedvezmények igénybevételének lehetőségeit.

A részesedéssel (10%) kapcsolatos követelmények és az átmeneti időszakok kérdését az 
előadó jelentéstervezete nem módosította, ugyanakkor feltétlenül hangsúlyozni kell az 
Európai Parlament szerepét az átdolgozott irányelv hatásvizsgálatának Bizottság általi 
értékelésekor.



PR\901671HU.doc 11/13 PE487.846v01-00

HU

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref.: D(2012)12434

Sharon Bowles
a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke
ASP 10G201
Brüsszel

Tárgy: A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések 
közös adózási rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat 
(átdolgozás)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Tisztelt Elnök Asszony!

Az általam vezetett Jogi Bizottság az eljárási szabályzat átdolgozásról szóló 87. cikkének 
értelmében, az Európai Parlament eljárási szabályzatában foglaltak szerint megvizsgálta a fent 
említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következő: 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként 
megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság 
keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat 
tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság 
módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról 
haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti 
szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot.”

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatának – amelynek képviselői részt vettek az átdolgozott 
javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – véleményét követően és a javaslat 
előadójának ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat 
nem tartalmaz lényegi változtatásokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport 
véleményében lényegi változtatásként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a korábbi 
jogszabályokban szereplő változatlanul hagyott rendelkezések és az említett változtatások 
egységes szerkezetbe foglalását illetően a javaslat lényegi változtatás nélkül egyenesen 
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kodifikálja a már meglévő szövegeket.

Következésképpen, miután 2012. március 1-jei ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság 22 
támogató szavazattal és tartózkodás nélkül azt javasolja1 az Ön bizottságának mint illetékes 
bizottságnak, hogy a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Evelyn 
Regner (alelnök), Raffaele Baldassarre (alelnök), Françoise Castex (alelnök), Sebastian 
Valentin Bodu (alelnök), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad 
Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, 
Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

A JOGI SZOLGÁLATOK
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2012. január 16.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT
TANÁCS
BIZOTTSÁG

a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös 
adózási rendszeréről tanácsi irányelvre irányuló javaslat
COM(2011)714, 2011.11.11. – 2011/0314(CNS)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2011. 
november 28-én összeült, hogy többek között megvizsgálja a fent említett bizottsági 
javaslatot.

Az ülésen1 a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések 
közös adózási rendszeréről szóló, 2003. június 3-i 2003/49/EK tanácsi irányelvet átdolgozó 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatának eredményeként a munkacsoport egyöntetűen 
megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül más érdemi módosítást nem 
tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi 
módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította 
továbbá, hogy a javaslat a meglévő szöveg érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes 
szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 
csoport a munkadokumentum eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.


