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MÓDOSÍTÁSOK 001-004  
elıterjesztette: Gazdasági és Monetáris Bizottság 

 

Jelentés 
David Casa A7-0325/2010 
A közös hozzáadottértékadó-rendszer és a minimális általános adómérték tiszteletben tartására 

vonatkozó kötelezettség idıtartama 

 

Irányelvi javaslat (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Mindaddig korai lenne egy állandó 

általános adómérték-szint meghatározása 

vagy a minimális adómérték-szint 

megváltoztatásának mérlegelése, amíg meg 

nem születnek az új héa-stratégiáról szóló 

konzultációk eredményei, amelyek 

várhatóan jövıbeli intézkedéseket és a 

megfelelı harmonizációs szint kialakítását 

teszik szükségessé. 

(4) Mindaddig korai lenne egy állandó 

általános adómérték-szint meghatározása 

vagy a minimális adómérték-szint 

megváltoztatásának mérlegelése, amíg meg 

nem születnek az új héa-stratégiáról szóló 

konzultációk eredményei, amelyek 

várhatóan jövıbeli intézkedéseket és a 

megfelelı harmonizációs szint kialakítását 

teszik szükségessé. Az új héa-stratégia 

középpontjában a héa-szabályok belsı 

piac céljait tevékenyen támogató 

reformjának kell állnia. Az új héa-

stratégia célja az adminisztratív terhek 

csökkentése, az adózási akadályok 

megszüntetése és a vállalkozási környezet 

javítása, különösen a kis- és 

középvállalkozások, illetve a munkaerı-

igényes vállalkozások számára, biztosítva 

ugyanakkor a rendszer stabilitását a 

csalásokkal szemben. 
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Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ezért helyénvaló megtartani a jelenlegi 

15%-os minimális adómértéket egy további 

idıtartamra, amely elég hosszú a 

jogbiztonság biztosításának szempontjából, 

miközben fennáll a további felülvizsgálat 

lehetısége is. 

(5) Ezért helyénvaló megtartani a jelenlegi 

15%-os minimális adómértéket egy további 

idıtartamra, amely elég hosszú a 

jogbiztonság biztosításának szempontjából, 

miközben fennáll a további felülvizsgálat 

lehetısége is, e tekintetben az egységes 

piac stratégiáját alkalmazva útmutatóul. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ez nem zárja ki a héa-jogszabályok 

további, 2015. december 31. elıtti 

felülvizsgálatát az új héa-stratégia 

eredményének figyelembevétele céljából. 

(6) Ez nem zárja ki a héa-jogszabályok 

további, 2015. december 31. elıtti 

felülvizsgálatát az új héa-stratégia 

eredményének figyelembevétele céljából. 

Lehetıség szerint még 2015. december 31. 

elıtt lépéseket kell tenni egy végleges héa-

rendszer felé. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1a. cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 Felülvizsgálat 

 1. (1) 2013. december 31-ig a Bizottság 

jogalkotási javaslatokat nyújt be a 

jelenlegi átmeneti minimális héa-szint 

végleges rendszerrel történı felváltása 

érdekében. 

 2. (2) Az (1) bekezdés végrehajtása 

céljából a Bizottság kiterjedt konzultációt 

folytat minden érintett féllel – a 
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közszférában és a magánszektorban 

egyaránt – az új héa-stratégiáról. E 

konzultációk legalább a héa-mértékekrıl 

– ideértve a csökkentett mértékeket is –, 

illetve a maximális héa-mérték 

megállapításának kívánatos voltáról, a 

héa hatályáról, a rendszer alóli 

kivételekrıl, a héa szerkezetére és 

mőködésére vonatkozó alternatív 

lehetıségekrıl – köztük az Unión belüli 

árubeszerzések adóztatási helyérıl – 

szólnak. A Bizottság jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 

konzultáció eredményérıl. 

 

 

 

 


