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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.2.2010 A7-0007/1 

Módosítás  1 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bevezetı hivatkozás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

tekintettel az Európai Közösségek 
Bírósága által a C-255/02. sz. ügyben 
(Halifax és mások kontra Commissioners 
of Customs & Excise) 2006. február 21-én 
hozott ítéletre, amelyben a Bíróság 
kimondja, hogy a hatodik héa-irányelv 
(77/388/EGK) szerint az adózónak nem áll 
jogában levonni a felszámított héát abban 
az esetben, ha ez a jogosultság 
visszaélésnek minısülı tranzakcióból 
ered, 

törölve 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/2 

Módosítás  2 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bevezetı hivatkozás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

tekintettel az Európai Közösségek 
Bírósága által a C-524/04. sz. ügyben 
(Test Claimants in the Thin Cap Group 
Litigation kontra Commissioners of 
Inland Revenue) 2007. március 13-án 
hozott ítéletre, amelyben a Bíróság 
kimondja, hogy az EK-Szerzıdés 43. cikke 
nem tiltja a tagállamok számára olyan 
jogszabály meghozatalát, amely korlátozza 
a kizárólag adózási célokat szolgáló, 
egyértelmően mesterséges vállalkozások 
létrehozását, 

törölve 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/3 

Módosítás  3 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
D preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D mivel a nemzetközi szintő adókikerülés 
és -kijátszás komoly akadályt jelent a 
millenniumi fejlesztési célok elérésében, 

törölve 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/4 

Módosítás  4 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
F preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel a multinacionális vállalatok 
adókikerülési stratégiáik részeként 
fokozott mértékben képesek élni az 
adóparadicsomok és offshore központok 
által nyújtott lehetıségekkel, és ez 
ellentétes a tisztességes verseny és a 
vállalati felelısség elveivel, 

törölve 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/5 

Módosítás  5 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
I preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel általánosan elfogadott számviteli 
elvek (GAAP) elfogadása révén az 
adóügyi hatóságok megvizsgálhatják, 
hogy egy adott tranzakció fı célja az 
adókijátszás vagy a fizetendı adó 
csökkentése-e, és amennyiben ez a cél, a 
hatóságok kiegészítı adót vethetnek ki a 
tranzakció ellensúlyozására, 

törölve 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/6 

Módosítás  6 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
K preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

K. mivel a G20-csoport és az ENSZ 

egyesített erıfeszítései az OECD által 

vezetett kezdeményezések keretében tett 

erıfeszítésekkel együtt némi ígéretes 

eredményt hoztak az adóügyi kormányzás 

területén; mivel ezek az eredmények 
továbbra is elégtelenek ahhoz, hogy 
kezelni ehessen az adóparadicsomok és 
offshore központok által támasztott 
kihívást, és mivel ezeket az eredményeket 

döntı jelentıségő, valódi és következetes 

fellépésnek kell követnie, 

K. mivel a G20-csoport és az ENSZ 

egyesített erıfeszítései az OECD által 

vezetett kezdeményezések keretében tett 

erıfeszítésekkel együtt ígéretes eredményt 

hoztak az adóügyi kormányzás területén; 

mivel ezeket az eredményeket döntı 

jelentıségő, valódi és következetes 

fellépéseknek kell követniük; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/7 

Módosítás  7 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. ezzel összefüggésben emlékeztet rá, 
hogy elsıdleges fontosságú a mesterséges 
jogi személyek adókerülési céllal történı 
használatának megakadályozása; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a banktitok 
helyett automatikus információcserét kell 
alkalmazni minden körülmények között, 
valamennyi tagállamban és a 
tagállamokhoz tartozó területeken; 
üdvözli ennek kapcsán az adózás területén 
történı közigazgatási együttmőködésrıl 
szóló bizottsági javaslatot, mivel az többek 
között valamennyi adófajtára kiterjeszti a 
tagállamok közötti együttmőködést, 
felszámolja a banktitkot, valamint 
általános szabályként vezeti be az 
automatikus információcserét; 

törölve 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/8 

Módosítás  8 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. hangsúlyozza, hogy 2009. április 24-i 

állásfoglalásában a Parlament a 

2003/48/EK irányelv hatályának jelentıs 

mértékő kiterjesztését kérte, hogy az 

vonatkozzon a jogi személyekre (fıként a 

magántulajdonban álló vállalkozásokra és 

trösztökre) és a befektetési jövedelmek 

különbözı formáira is; emlékeztet rá, hogy 
a 2003/48/EK irányelv rendelkezéseit ki 
kell terjeszteni Szingapúrra, Hongkongra, 
Makaóra és más joghatóságokra, például 
Dubaira, Új-Zélandra és Ghánára, illetve 
az Egyesült Államok bizonyos államaira, 
amelyekre nem vonatkozik a 2003/48/EK 
irányelv, és amelyek ezért az adókikerülık 
kedvelt területei; 

(6) hangsúlyozza, hogy 2009. április 24-i 

állásfoglalásában a Parlament a 

2003/48/EK irányelv hatályának jelentıs 

mértékő kiterjesztését kérte, hogy az 

vonatkozzon a jogi személyekre (fıként a 

magántulajdonban álló vállalkozásokra és 

trösztökre) és a befektetési jövedelmek 

különbözı formáira is; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/9 

Módosítás  9 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Report A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. üdvözli a más nemzetközi fórumok 

(pl.: G20, G8, ENSZ, OECD) 

kezdeményezései következtében a jó 

adóügyi kormányzás terén elért 

eredményeket mint elsı lépést; úgy véli 
mindazonáltal, hogy a G20-ak által tett 
kötelezettségvállalások ma már nem 
elégségesek az adócsalás, az 
adóparadicsomok és az offshore 
központok jelentette kihívások 
leküzdéséhez; 

(14) üdvözli a más nemzetközi fórumok 

(pl.: G20, G8, ENSZ, OECD) 

kezdeményezései következtében a jó 

adóügyi kormányzás terén elért 

eredményeket; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/10 

Módosítás  10 
Jean-Paul Gauzès 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
A jó kormányzás adóügyek terén történı elımozdításáról 

2009/2174(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. úgy véli, hogy következetességre és a 

jó adóügyi kormányzással kapcsolatos 

valódi uniós politikára van szükség; úgy 
véli, hogy az Európai Unió hitelessége 
egyebek mellett azon is múlik, hogy a 
felelısségteljes kormányzás példájaként 
hajlandó-e fellépni elsıként a saját 
területén belüli adóparadicsomokkal 
szemben; kéri a Bizottságot, hogy e 

tekintetben szorosan kövesse figyelemmel 

a jó kormányzásnak az adózás területén 

való elımozdításáról szóló közleményében 

vázolt cselekvések gyors és alapos 

végrehajtását; 

(17) úgy véli, hogy következetességre és a 

jó adóügyi kormányzással kapcsolatos 

valódi uniós politikára van szükség; kéri a 

Bizottságot, hogy e tekintetben szorosan 

kövesse figyelemmel a jó kormányzásnak 

az adózás területén való elımozdításáról 

szóló közleményében vázolt cselekvések 

gyors és alapos végrehajtását; 

Or. en 

 

 


