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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az adózásról szóló éves jelentésről
(2014/2144(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkére, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 26., 110–115. és 120. cikkére és a Lisszaboni 
Szerződés 208. cikkére,

– tekintettel a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített 
együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatra 
COM(2013)0071),

– tekintettel a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített 
együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról szóló, 
2013. július 3-i állásfoglalására1,

– tekintettel a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó 
bizottsági javaslatra (COM(2011)0121),

– tekintettel a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló tanácsi irányelvre 
vonatkozó javaslatról szóló, 2012. április 19-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező 
automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
vonatkozó bizottsági javaslatra (COM(2013)0348),

– tekintettel a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó 
adóztatás közös rendszeréről szóló 2011/96/EU irányelv módosításáról szóló tanácsi 
irányelvre vonatkozó javaslatról (COM(2013)0814),

– tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása 
céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre vonatkozó, 2013. február 5-i bizottsági javaslatra (2013/0025 (COD)),

– tekintettel a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 2012. februári ajánlásaira3 a 
pénzmosás valamint a terrorizmus finanszírozása és a proliferáció elleni küzdelemről 
szóló nemzetközi standardokról,

– tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az 
egységes héabevallás tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
vonatkozó bizottsági javaslatra (COM(2013)0721),

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0312.
2 HL C 258. E, 2013.9.7., 134. o.
3 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
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– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez, Tanácshoz és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz címzett, a héa jövőjéről szóló, „Úton egy egyszerűbb, stabilabb 
és hatékonyabb, az egységes piacra szabott héa-rendszer felé” című közleményére 
(COM(2011)0851),

– tekintettel a „Kettős adóztatás az egységes piacon” című bizottsági közleményre 
(COM(2011)0712),

– tekintettel a „Cselekvési terv az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem 
megerősítésére” című bizottsági közleményre (COM(2012)0722),

– tekintettel az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítését célzó, többek 
között harmadik országok viszonylatában hozandó konkrét intézkedésekről szóló 
bizottsági közleményre (COM(2012)0351),

– tekintettel az agresszív adótervezésről szóló bizottsági ajánlásra (COM(2012)8806),

– tekintettel a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó minimumkövetelmények harmadik 
országok általi teljesítésének ösztönzésére irányuló intézkedésekről szóló bizottsági 
ajánlásra (COM(2012)8805),

– tekintettel az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem terén teendő konkrét 
lépésekre irányuló felhívásról szóló, 2012. április 19-i állásfoglalására1,

– tekintettel Richard Murphy okleveles könyvvizsgáló „Az európai adórés csökkentése” 
(Closing the European Tax Gap) című, 2012. február 10-i jelentésére,

– tekintettel az „Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás 
előmozdítása terén” című, 2011. március 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel a 27 uniós tagállamban a héaveszteségek számszerűsítésére és elemzésére 
vonatkozó 2012-es jelentés aktualizálására kiadott, 2014. október 23-i jelentésre,

– tekintettel az adócsalás, az adókijátszás és az adóparadicsomok elleni küzdelemről 
szóló, 2013. május 21-i állásfoglalására3,

– tekintettel a vállalkozások adóztatásának magatartási kódexéről szóló 1997. december 
1-jei tanácsi állásfoglalásra, valamint a társasági adózás magatartási kódexével 
foglalkozó csoport Tanácshoz benyújtott 2014. június 20-i jelentésére,

– tekintettel az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás kezeléséről szóló OECD-
jelentésre (2013), az OECD adóalap-erózióról és nyereségátcsoportosításról szóló 
cselekvési tervére (2013), az OECD által a G 20-ak fejlesztési munkacsoportja részére 
készített, az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás az alacsony jövedelmű 

1 HL C 258. E, 2013.9.7., 53. o.
2 HL C 199. E, 2012.7.7., 37. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0205.
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országokban kifejtett hatásairól1, valamint 7 kulcsfontosságú intézkedés eredményeiről 
szóló, 2014. szeptember 16-i jelentésre,

– tekintettel az Európa 2020 stratégiára (COM(2010)2020),

– tekintettel az EGSZB 2014. október 15–16-i véleményére „Az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést szolgáló Európa 2020 stratégia végrehajtásának áttekintése” 
című közleményről (CESE 3600/2014 - SC/039),

– tekintettel a G20 csoport pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek 2013. február 
15–16-i, Moszkvában megrendezett találkozóját követően kiadott közleményre,

– tekintettel a G20 csoport állam- és kormányfőinek Brisbane-ben megrendezett, 2014. 
november 15–16-i találkozóját követően kiadott közleményre,

– tekintettel az ECOFIN-Tanács 2014. július 8-i következtetéseire2,

– tekintettel a Bizottság 2014. évi éves növekedési jelentésére (COM(2013)0800),

– tekintettel a 2013. május 22-i és december 19–20-i, valamint a 2014. március 20–21-i 
Európai Tanács következtetéseire,

– tekintettel az Európai Bizottságnak a pénzügyi tevékenységek adózásáról szóló 43. sz. 
munkadokumentumára3, a társasági adózásról szóló 44. sz.4 és 45. sz.5 
munkadokumentumára és az uniós tagállamok adóreformjairól szóló 48. sz. 
munkadokumentumára6,

– tekintettel az ECOFIN határozatára az adózási kiskapu megszüntetéséről a 
vállalatcsoportok esetében7,

– tekintettel az ECOFIN határozatára az adóhatóságok közötti információcsere 
kiterjesztéséről8,

– tekintettel „Az adózási trendek az Európai Unióban, 2014. évi kiadás” című európai 
bizottsági jelentésre9,

1 http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-
countries.pdf
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011644%202014%20INIT
3http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/tax
ation_paper_43.pdf
4http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/tax
ation_paper_44.pdf
5http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/tax
ation_paper_45.pdf
6http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/tax
ation_paper_48.pdf
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143709.pdf
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145105.pdf
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF

http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf
http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011644%202014%20INIT
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_44.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_44.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_45.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_45.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143709.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145105.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF
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– tekintettel az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaira (2014)1 ,

– tekintettel az Európai Bizottság magas szintű szakértői csoportjának végleges 
jelentésére a digitális gazdaság adóztatásáról2 ,

– tekintettel az Európai Bizottság adózással kapcsolatos konzultációjára („Az egységes 
piac megerősítése a polgárok érdekében”)3 ,

– tekintettel „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: foglalkoztatási és 
szociális aspektusok a 2014. évi éves növekedési jelentésben” című, 2014. február 25-i 
állásfoglalására4 ,

– tekintettel „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. év 
prioritásainak végrehajtása” című, 2014. október 22-i állásfoglalására5 ,

– tekintettel az éghajlat- és energiapolitika 2030-as keretéről szóló, 2014. február 5-i 
állásfoglalására6 ,

– tekintettel a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős 
biztosjelölt, Pierre Moscovici 2014. október 2-i meghallgatására,

– tekintettel a Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős biztos által az adózáson 
keresztül nyújtott állami támogatásra irányuló vizsgálatokról 2014. november 6-án tett 
nyilatkozatra,

– tekintettel a Tanács olasz elnökségének munkaprogramjára,

– tekintettel az európai beruházási tervről szóló, 2014. november 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2014)0903),

– tekintettel az adózással kapcsolatos számviteli standardokra, nevezetesen az IAS 12 
standardra,

– tekintettel az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (International 
Consortium of Investigative Journalists) által közzétett, úgynevezett „LuxLeaks” 
dokumentumokra, 

– tekintettel a német, a francia és az olasz pénzügyminiszter Pierre Moscovici biztoshoz 
címzett levelére, melyben olyan jogszabály kidolgozását kérik, amely az adóalap 
csökkentése és a nyereség átcsoportosítása helyett az adókikerüléssel és az agresszív 
adótervezéssel foglalkozik,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

1  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_en.htm
2  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_en.htm
3  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_en.htm
4  Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0129.
5  Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0038.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0094.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_en.htm
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– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0040/2015),

A. mivel az adócsalás és adókikerülés miatt a becslések szerint az EU-ban évente egy billió 
eurónyi lehetséges adóbevétel esik ki1; mivel ez a veszteség jelentős kockázatot jelent 
az uniós adórendszerek hatékonysága és tisztességessége tekintetében, tekintettel arra, 
hogy az minden jóhiszemű polgárra és vállalkozásra nézve növeli az adóterheket;

B. mivel az ilyen adóbevétel-kiesés azt jelenti, hogy kevesebb közpénz jut a 
beruházásokra, ami viszont azzal jár, hogy a további magánberuházásokat kevésbé lehet 
ösztönözni, miközben a Bizottság szerint a munkahelyteremtés, a növekedés és a 
beruházások állnak a középpontban;

C. mivel az adókijátszás2 olyan törvénytelen megállapodásokat tartalmaz, amelyekben az 
adókötelezettség rejtett vagy figyelmen kívül van hagyva; mivel az adócsalás3 a 
szándékos adókijátszás egy formája, amely általában büntetőjogi úton szankcionálható, 
az adókikerülés4 ugyanakkor az adózási rendszer jogszerű, bár helytelen kihasználása az 
adófizetési kötelezettség csökkentése vagy elkerülése érdekében, az agresszív 
adótervezés5 pedig az adórendszer jogi alakiságaiból fakadó előnyöket, illetve a két 
vagy több adórendszer közötti eltéréseket használja ki az adófizetési kötelezettség 
csökkentése céljából;

D. mivel az adórés6 alatt általában a be nem szedett esedékes adó és a ténylegesen 
beszedett adó közötti különbséget értjük; mivel az adórés az adócsalás, az adókijátszás, 
az adókikerülés és az agresszív adótervezés következménye;

E. mivel a szubszidiaritás az adójogszabályokra is vonatkozik;

F. mivel a nemzetközi adópolitikák kulcsfontosságú prioritásai most az adókijátszás és – 
kikerülés elleni küzdelemre vonatkozó átfogó stratégia kidolgozására, valamint az 
igazgatási együttműködés globális normájának felállítására összpontosítanak;

G. mivel az, hogy az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma közzétette az 
úgynevezett „LuxLeaks” dokumentumokat, szükségessé teszi, hogy alaposan és 
független módon kivizsgálják a tagállamok adószabályozási gyakorlatait és azt, hogy 
azok mennyire felelnek meg az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó uniós 
szabályoknak és az egységes piac elveinek;

H. mivel bár általánosan elismert tény, hogy egy kiegyensúlyozott, növekedésorientált 

1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm
2 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%28
2012%29351_en.pdf
3 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%28
2012%29351_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_hu.htm
5 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_hu.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0593+0+DOC+XML+V0//HU

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_hu.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0593+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0593+0+DOC+XML+V0//HU
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adórendszer döntő fontosságú a fenntartható növekedés megteremtéséhez, elegendő 
konkrét intézkedésre még nem került sor;

I. mivel sok vállalkozás – különösen a multinacionális vállalatok – hasonlóan oly 
módokon alakítja ki általános adóügyi helyzetét, amelyek lehetővé teszik a haszon 
alacsonyabb adózású jogrendszerekbe történő átvitelét, vagy kedvezményes elbánás 
elérésére törekszik adókifizetései csökkentése érdekében, vagy közvetlenül az 
adóhatóságokkal tárgyal, hogy kedvezményes elbánásban részesüljön és csökkentsék a 
rájuk vonatkozó adókulcsokat számos tagállam közigazgatási szerveinek és 
hatóságainak aktív segítségével; 

J. mivel a polgárok Unió-szerte arra irányuló lépéseket várnak politikai vezetőiktől, hogy 
véget vessenek e gyakorlatoknak és a jogi kiskapuknak, és mivel az ilyen és az egyéb 
kétes gyakorlatokat – mint például az adókikerülést és az agresszív adótervezést – 
törvénytelenné kell nyilvánítani és megfelelő szankciókat kell alkalmazni;

K. mivel a vállalkozásokra – különösen a kkv-kra és a mikrovállalkozásokra – nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentése, valamint az adózási akadályok megszüntetése a 
határokon átnyúló tevékenységekben fellendíthetik a növekedést;

L. mivel egy olyan adópolitika, amely támogatja a befogadó jelleget, az átláthatóságot és a 
méltányosságot, valamint ösztönzi a jó kormányzást, hatékony eszközt jelent a 
fenntartható növekedés, a társadalmi igazságosság és a gazdasági egyenlőtlenségek 
csökkentésének előmozdításához;

M. mivel az Európai Bizottság REFIT programjának (Célravezető és hatásos szabályozás 
program) célja az európai jogi szabályozás egyszerűsítése és a szabályozási költségek 
további csökkentésével a szabályozási terhek leszorítása, amely a kkv-k számára 
világos, egyszerűbb és stabilabb jogi keretszabályozás megteremtéséhez vezet; mivel 
ösztönözni kell az ehhez hasonló kezdeményezéseket;

N. mivel általánosságban egyszerűsíteni kell az adórendszereket, lehetővé téve, hogy 
csökkenjenek a közigazgatást, a polgárokat és a vállalatokat terhelő költségek, valamint 
hogy megelőzzék az adókijátszást, az adókikerülést vagy csak egyszerűen a hibákat, 
illetve a kettős (nem) adóztatást vagy a kétszeres adómentességeket;

O. mivel az európai szemeszter a tagállamok gazdasági és adóügyi politikáinak 
koordinálására szolgáló mechanizmus;

Általános megfontolások

1. üdvözli az automatikus információcseréről szóló megállapodást és annak gyors 
végrehajtására vonatkozó kilátásokat; felhív e tekintetben a banktitok végleges 
megszüntetésére az EU-ban 2015 júniusától kezdve;

2. szorgalmazza, hogy a harmadik országokkal való adómegállapodásokat is 2015. június 
30-a előtt kössék meg, és felhívja a Bizottságot, hogy más harmadik országokkal – 
többek között Szingapúrral – is kezdjen tárgyalásokat;
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3. szorgalmazza, hogy az új globális normák végrehajtásakor egy átmeneti, de nem 
kölcsönös időszakra indítsanak kísérleti projekteket az adózási információk fejlődő 
országokkal való automatikus cseréje céljából;

4. hangsúlyozza, hogy összehangolt uniós szintű fellépésre van szükség – a vállalkozások 
adózására vonatkozó magatartási kódexszel összefüggésben is – az átláthatósági normák 
harmadik országok tekintetében való alkalmazásához; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ezeket a normákat foglalják bele a jövőbeni kereskedelmi 
megállapodásokba;

5. kitart azon általános elv mellett, hogy adókat kell fizetni, ahol közszolgáltatásokat 
vesznek igénybe; határozottan elítéli az olyan agresszív adópolitikákat, amelyek arra 
kényszerítik az adófizetőket, hogy adóalapjukat kivigyék abból az országból, ahol 
igénybe veszik a közszolgáltatásokat, vagy az ily módon eljáró munkaerőből húzzanak 
hasznot;

6. hangsúlyozza, hogy az adócsalás, az adókijátszás, az adókikerülés, az agresszív 
adótervezés és az adóparadicsomok elleni küzdelem, illetve hatékony adóügyi 
jogszabályok révén az egységes piac megfelelő működését szolgáló jobb keret jobban 
megvalósítható egy közös megközelítéssel; hangsúlyozza, hogy nemcsak európai 
szinten, hanem globálisan is szükség van egy ilyen közös megközelítésre;

7. megismétli, hogy továbbra is biztosítani kell a tagállamok közötti egészséges és 
átlátható verseny feltételeit a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében, 
lehetővé téve ugyanakkor, hogy az európai banki iparágazat világviszonylatban 
versenyképes maradjon és ezáltal kiküszöbölhető legyen az EU-n kívüli adókikerülés;

8. elítéli, hogy bizonyos tagállamok adómentességekről szóló titkos megállapodásokat 
írtak alá egyes multinacionális vállalatokkal abból a célból, hogy e vállalatokat saját 
országukba vonzzák más tagállamok adórendszereinek, valamint a szabad verseny jó 
működésének, a források hatékony elosztásának és a belső piac rovására;

9. hangsúlyozza, hogy az uniós gazdaság tekintetében rendkívül fontosak a határokon 
átnyúló beruházások és különösen a magánberuházások; kiemeli, hogy a 
„vállalkozásbarát” és a „beruházásbarát” adóügyi kezdeményezések elengedhetetlenek a 
növekedést előmozdító, fenntartható adórendszer megteremtéséhez; hangsúlyozza, hogy 
a köz- és magánszféra közötti hatékony és eredményes együttműködés új formáira van 
szükség, többek között a kutatás és az innováció, az információs és kommunikációs 
technológiák, a közlekedés és a megújuló energiaforrások terén;

10. hangsúlyozza, hogy az alacsony adószint nemcsak a családok és a háztartások szociális 
jóléte, de a versenyképesség és az új munkahelyek érdekében is elengedhetetlen; 
hangsúlyozza az ellenőrzött és hatékony állami kiadások és a stabil államháztartások 
szükségességét;

11. hangsúlyozza a kkv-k által az európai növekedés és foglalkoztatás elősegítésében 
játszott meghatározó szerepet; hangsúlyozza, hogy az uniós adópolitikát ezért úgy kell 
kialakítani, hogy minimálisra csökkentse a kis- és középvállalkozások előtti 
akadályokat, és hogy további erőfeszítésekre van szükség a kkv-k adózási akadályainak 
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és adminisztratív terheinek elhárítása érdekében; 

12. kiemeli, hogy a szorosabb adópolitikai harmonizáció biztosítaná, hogy a tagállami 
adópolitikák támogassák a szélesebb körű – az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 stratégiában rögzített – uniós szakpolitikai célokat; 
rámutat, hogy – az Európai Unióban tapasztalható magas állami eladósodottság és 
jelentős beruházáshiány idején – a hatékony adózás biztosítja a tagállamok bevételeinek 
alapját;

13. ajánlja, hogy a Bizottság és az egyes tagállamok az adópolitika – többek között az 
európai szemeszter keretében történő – kialakításakor vagy módosításakor folytassanak 
átfogó párbeszédet a vállalkozásokkal, valamint a szociális és civil szereplőkkel annak 
biztosítása érdekében, hogy az adópolitikai jogszabályok a valós gazdasági helyzetet 
tükrözzék és előmozdítsák az adózási szabályoknak való önkéntes megfelelést;

A belső piac előnyeinek fokozása az adópolitika révén

14. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét javaslatokat arra vonatkozóan, hogy 
hogyan hárítsa el az adózási akadályokat, amelyek gátolják az egyének és a 
vállalkozások határokon átnyúló tevékenységét az egységes piacon, és dolgozzon ki 
további eszközöket az egyszerűsítésre, amelyek növelik az adózási jogszabályok, 
valamint az EU-ban és a tagállamokban hatályban lévő rendeletek átláthatóságát; 
hangsúlyozza, hogy ez csökkentené a vállalatok – különösen a kkv-k –, a polgárok és a 
közigazgatás költségeit, cserébe pedig segítené az adókijátszás, az adókikerülés vagy 
csak egyszerűen a hibák megelőzését;

15. megjegyzi, hogy az uniós héarendszerből származik az uniós közbevételek jelentős 
része – 2009-ben 21%1; kiemeli, hogy a héa beszedésére vonatkozó jelenlegi modell a 
bevezetése óta nem változott, ami jelentős mértékű szükségtelen megfelelési 
költségekhez és adókikerüléshez vezetett; hangsúlyozza, hogy mivel a modell 
idejétmúlt, annak további alkalmazása jelentős és szükségtelen veszteségeket 
eredményez;

16. rendkívül aggasztónak tartja, hogy 2012-ben 177 milliárd EUR héabevétel veszett el a 
szabályszegések vagy az adóbeszedés elmaradása miatt2;

17. üdvözli a pénzmosás elleni irányelvről született háromoldalú megállapodást és a 
pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendeletet; úgy véli azonban, hogy további 
javítások szükségesek, és sürgeti a tagállamokat, hogy alkalmazzák – a különösen a 
pénzmosás elleni irányelv révén – rendelkezésre álló rugalmasságot a vállalatok, 
trösztök, alapítványok és egyéb jogi szervezetek haszonhúzóira vonatkozó 
információkhoz való korlátlan nyilvános hozzáférés igénybevételéhez;

18. felhívja a Bizottságot, hogy az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem érdekében 

1 A Bizottság Európai Parlamenthez, Tanácshoz és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz címzett, a 
héa jövőjéről szóló, „Úton egy egyszerűbb, stabilabb és hatékonyabb, az egységes piacra szabott héa-rendszer 
felé” című közleménye (COM(2011)0851).
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
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terjesszen elő konkrét javaslatokat a héaveszteség kezelésére, figyelembe véve a 
közelmúltban előterjesztett javaslatokat, a Tanács által elfogadott formában;

19. kéri a Bizottságot, hogy az egységes digitális piac megteremtésének alapvető elemeként 
nyújtson be javaslatot annak lehetővé tétele céljából, hogy a tagállamok alacsonyabb 
héakulcsokat alkalmazzanak a digitális formátumú könyvekre és lehetőség szerint más 
médiatermékekre; megjegyzi, hogy a jelenlegi helyzet, amelyben csak a fizikai 
adathordozón kínált könyvekre lehet alacsonyabb adókulcsokat alkalmazni, nincs 
összhangban azzal az elvvel, hogy a hasonló termékekre és szolgáltatásokra ugyanolyan 
héakulcsok vonatkoznak;

20. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a héa-visszatérítési kötelezettségekre 
vonatkozó jogszabályok annak érdekében történő egyszerűsítésére, hogy csökkentsék az 
uniós vállalkozásokra háruló adminisztratív terheket és elősegítsék a határokon átnyúló 
kereskedelmet;

21. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egyértelmű jogszabályi keretet az e-termékek 
és a fizikai megfelelőjük közötti egyenlőség biztosítása érdekében;

22. sajnálja, hogy a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó megerősített együttműködési 
eljárást alkalmazó tizenegy tagállam eddig nem hajtotta végre kötelezettségeit; 
emlékeztet arra, hogy a pénzügyi szektornak méltányosan hozzá kell járulnia az 
államháztartáshoz, és tudomásul veszi a tizenegy tagállam 2015. január 27-i közös 
nyilatkozatát és azon kötelezettségvállalásukat, hogy 2016. január 1-jéig bevezetnek egy 
széles hatókörű és alacsony adókulcsú pénzügyi tranzakciós adót; hangsúlyozza a 
fellépés sürgősségét és egy ambiciózus pénzügyi tranzakciós adó fontosságát; annak 
megfontolására kéri a többi tagállamot, hogy csatlakozzanak a pénzügyi tranzakciós adó 
bevezetéséhez;

23. felszólít, hogy a pénzügyi tranzakciós adóból származó bevételek legyenek a saját 
források részei az EU költségvetésében;

24. felhívja a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a közös konszolidált 
társaságiadó-alapról (KKTA), amely első lépésben az európai vállalatok és európai 
szövetkezetek számára lenne kötelező, második lépésben minden más vállalat számára – 
kivéve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat –, a Parlament közös konszolidált 
társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról szóló, 2012. április 
19-i jogalkotási állásfoglalásában1 előírtak szerint;

25. felhívja a Bizottságot, hogy alaposan tanulmányozza egy minimális társaságiadó-kulcs – 
mint az ártalmas adóverseny megfékezésének eszköze – bevezetésének lehetőségeit;

26. megjegyzi, hogy a szomszédos országok adózási szabályai közötti különbségek 
problémákat okozhatnak a határ menti térségekben működő vállalkozások számára; 
ezért arra kéri a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg a tervezett jogalkotás határ 
menti térségekre gyakorolt hatásait;

1 HL C 258E., 2013.9.7., 134. o.
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Az adócsalás, az adókijátszás, az agresszív adótervezés és az adóparadicsomok elleni 
küzdelem

27. várja az Európai Bizottság nyomon követését „a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó 
minimumkövetelmények harmadik országok általi teljesítésének ösztönzésére irányuló 
intézkedésekre” és az „agresszív adótervezésre” vonatkozó ajánlásairól, valamint a 
tagállamok nyomon követését az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés 
elleni küzdelemről szóló aktualizált bizottsági cselekvési tervről;

28. hangsúlyozza, hogy az uniós tagállamoknak és a Bizottságnak adott esetben vezető 
szerepet kell vállalniuk az OECD, az adóügyi átláthatósággal és információcserével 
foglalkozó globális fórum és más kapcsolódó globális fórumok keretében az állítólagos 
adócsalás vagy agresszív adókikerülés elleni küzdelemről folytatott egyeztetések során;

29. felhívja a Bizottságot, hogy fejlesszen ki további kezdeményezéseket a jó adóügyi 
kormányzás harmadik országokban történő előmozdítása, az agresszív adótervezés 
kezelése és a kettős (nem) adóztatás hiányosságainak felszámolása érdekében; kijelenti, 
hogy az uniós tagállamok és a harmadik országok között létrejött, kettős (nem) 
adóztatásról szóló megállapodásoknak közös szabályokon kell alapulniuk; ragaszkodik 
ahhoz, hogy ne jöjjenek létre kettős (nem) adóztatási megállapodások 
adóparadicsomokkal vagy nem együttműködő joghatóságokkal, és ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy minden kapcsolódó jogalkotási javaslatba foglaljon bele egy 
záradékot annak biztosítása érdekében, hogy a jogszabály céljait nem kerülik meg 
adókonstrukciókon keresztül;

30. kéri a Bizottságot, hogy évente nyújtson be a Tanácsnak és a Parlamentnek jelentést a jó 
adóügyi kormányzással foglalkozó platform munkájáról és eredményiről;

31. üdvözli az anya- és leányvállalatokról szóló irányelvben megállapított visszaélés-ellenes 
szabályokat; sürgeti a tagállamokat, hogy mielőbb hajtsák azokat végre és terjesszék ki 
azokat a kamat- és jogdíjbevételekről szóló irányelvre; 

32. kéri a Bizottságot, hogy az adókijátszás elleni küzdelmet kezelje kiemelt prioritásként, 
valamint hogy 2015 első félévében terjesszen elő átfogó és hatékony javaslatokat az 
adóparadicsomok és az adókikerülés ellen;

33. felhívja a Bizottságot, hogy e javaslatok részeként vállaljon kötelezettséget és vezessen 
be kézzelfogható célokat az adórés 2020-ig történő megfelezésére1, amely az Európa 
2020 stratégia nyomon követésének része lehet; 

34. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az ENSZ égisze alatt támogassák egy 
kormányközi adóhatóság létrehozását annak biztosítása céljával, hogy a fejlődő 
országok egyenrangú félként vehessenek részt a globális adópolitikák kialakításában és 
reformjában;

1 Az Európai Parlament 2013. december 12-i állásfoglalása az adókijátszással és adókikerüléssel szembeni 
mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra irányuló felhívásról az Unióban (elfogadott szövegek, 
P7_TA(2013)0593).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0593+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0593+0+DOC+XML+V0//HU
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35. kéri a Bizottságot, hogy teljes mértékben működjön együtt az OECD-vel, a G20-kal és a 
fejlődő országokkal az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás kezelésében, és 
rendszeresen tegyen jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak az elért eredményekről; 
üdvözli a közelgő, az adókijátszásról és adókikerülésről szóló 2015. évi felülvizsgált 
bizottsági cselekvési tervet, és felhívja a Bizottságot, hogy 2015. június végéig 
terjesszen elő egy, az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni küzdelmet célzó 
uniós irányelvet;

36. úgy véli, hogy a Bizottságnak a G20 vezetőinek kötelezettségvállalásai alapján 
naprakésszé kell tennie az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés elleni 
küzdelemre vonatkozó cselekvési tervet azzal a céllal, hogy biztosítsák a nemzetközi 
adórendszer tisztességességét és megóvják az országok bevételi alapját; úgy véli, hogy a 
Fiscalis és a vámügyi programoknak szintén az agresszív adótervezés kérdésére kell 
összpontosítaniuk;

37. üdvözli a tőkekövetelményekről szóló irányelv negyedik módosításában meghatározott, 
a bankokra vonatkozó országonkénti jelentéstétel gyors végrehajtását; felhívja a 
Bizottságot, hogy következő lépésként a számviteli irányelv haladéktalan felülvizsgálata 
keretében vezesse be a kötelező országonkénti jelentéstételt a határokon átnyúló 
társaságok számára minden ágazatban és minden országban, ahol tevékenykednek – 
beleértve a nem együttműködő joghatóságokat és adóparadicsomokat is –, miközben 
biztosítja, hogy az adminisztratív terhek minimálisak maradnak;

38. sürgős fellépést és kötelező erejű intézkedéseket szorgalmaz annak érdekében, hogy 
szembeszálljanak a szellemi tulajdonból vagy a szabadalmakból és egyéb szellemi 
tulajdonból („patent boksz”) származó jövedelmekkel kapcsolatban kínált adóösztönzők 
ártalmas jellegével;

39. kéri, hogy az információcsere terjedjen ki a határokon átnyúló adószabályokra is annak 
biztosítására, hogy az EU területén működő valamennyi vállalat minden tagállamban 
eleget tesz kötelezettségeinek és az átláthatóság növelése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy az információcsere nem torzíthatja a versenyt;

40. úgy véli, hogy az adóügyi határozatok fontos eszközként szolgálhatnak arra, hogy a 
vállalkozások számára jogbiztonságot teremtsenek; sajnálja azonban, hogy a 
tagállamokban alkalmazott ilyen határozatok tekintetében hiányzik az átláthatóság, ami 
lehetőséget teremt az adókikerülésre és az ártalmas adóversenyre;

41. úgy véli továbbá, hogy a nemzeti jogalkotóknak bizalmasan engedélyezni kell, hogy 
megvizsgálják az adott adóügyi határozatok tartalmát annak érdekében, hogy az 
adókikerülés megakadályozása céljából megfelelő nemzeti jogszabályokat bocsássanak 
ki;

42. üdvözli a határokon átnyúló határozatokra vonatkozó kötelező információcseréről szóló 
bizottsági javaslattal kapcsolatos bejelentést; úgy véli, hogy a javaslatnak tartalmaznia 
kell mindenekelőtt egy arra irányuló tagállami kötelezettséget, hogy tájékoztatják 
egymást az elfogadott határozatokról; úgy véli továbbá, hogy a tagállamokat kötelezni 
kell arra, hogy értesítsék a Bizottságot az ilyen határozatokról, az azok alapjául szolgáló 
általános elvekről és azok adóalapra gyakorolt pontos költségvetési hatásáról, lehetővé 
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téve ezáltal a Bizottság számára, hogy hatékonyabban betölthesse az egységes piacon 
belüli tisztességes verseny őrének szerepét;

43. hangsúlyozza, hogy továbbra is elsőbbséget kell élveznie annak, hogy az adófizetők 
számára – a nemzeti adóhatóságok és adópolitikák kiszámíthatósága révén – 
jogbiztonságot biztosítsunk; rámutat, hogy az adóügyi határozatok és az 
adómegállapodások önmagukban nem ártalmasak, a nemzeti adóhatóságoknak azonban 
egyértelműen és világosan kell közölniük, hogy mely megállapodások elfogadhatóak és 
melyek nem;

44. mélységesen elítéli azokat a tagállamokat, amelyek megengedték adóhatóságaiknak 
vagy akár még ösztönözték is azokat, hogy olyan adóügyi határozatokat adjanak ki, 
amelyek az adózás és a gazdasági tevékenység szétválasztásához vezettek, és amelyek 
következésképpen jelentősen hozzájárultak az államháztartás romlásához;

45. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az uniós állami támogatási szabályok használatát az 
agresszív adótervezés ellen; úgy véli, hogy a Bizottságnak ki kell vizsgálnia az adóügyi 
határozatokhoz kapcsolódó összes esetet annak ellenőrzésére, hogy a szelektív 
adókedvezmények nyújtása nem sértik-e az uniós állami támogatási szabályokat;

46. aggódik amiatt, hogy néhány tagállamban a nemzeti reformok nem megfelelő 
személyzetet és forráselosztást eredményeztek a nemzeti adóhatóságoknál és az 
adóellenőrző hatóságoknál; sajnálja, hogy az adókikerülés kérdése a nagy 
multinacionális vállalatok helyett gyakran a kisvállalkozások szintjén kap kiemelt 
figyelmet; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő forrásokat, és 
hangsúlyozza, hogy a megfelelőbb személyzeti állomány és erőforrás-elosztás 
eredményeként létrejövő többletbevételek megtérülnek a pótlólagos adóbevételekből; 
megjegyzi, hogy az elektronikus kormányzati adóügyi szolgáltatások az emberi és 
pénzügyi erőforrások hatékony felhasználását eredményezhetik;

47. hangsúlyozza, hogy a hatékony, eredményes és jogszerű nemzeti adópolitikák 
megkívánják, hogy a nemzeti adóhatóságok megfelelően működjenek (azaz megfelelő 
jogérvényesítésre van szükség); hangsúlyozza, hogy a nemzeti adóhatóságoknak 
információkat kell cserélniük a bevált gyakorlatokról annak érdekében, hogy tanuljanak 
egymástól;

48. felhívja a tagállamokat, hogy a közvetlen és közvetett adózás és a jövedéki adók terén 
javítsák igazgatási együttműködésüket, valamint a követelések behajtása terén a 
kölcsönös segítségnyújtást; elismeri a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének 
jelentőségét, valamint felkéri a tagállamokat, hogy maradéktalanul aknázzák ki a 2014–
2020 közötti időszakra szóló Fiscalis, valamint a 2014–2020 közötti időszakra szóló 
vámügyi programok kínálta lehetőségeket;

49. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon egy közös uniós álláspontot és részletes 
kritériumokat az adóparadicsomok fogalommeghatározására vonatkozóan, illetve 
összehangolt szankciókat az együttműködést megtagadó joghatóságokkal szemben, és 
felhívja a tagállamokat, hogy állapodjanak meg azokról; felszólít, hogy 2014. december 
31-ig el kell készíteni ezen adóparadicsomok és a kedvező adózási feltételekkel a 
versenyt torzító országok – az ilyen uniós tagállamokat is magában foglaló – 
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feketelistáját;

50. kéri a Bizottságot, hogy ajánljon fel együttműködést és segítségnyújtást azoknak a 
fejlődő harmadik országoknak, amelyek nem adóparadicsomok, segítséget nyújtva 
számukra az adócsalás és az adókikerülés hatékony leküzdéséhez;

51. felhívja a tagállamokat, hogy illetékes hatóságaikat lássák el a szigorú és alapos 
vizsgálatokhoz szükséges eszközökkel, terjesszenek elő szankciókat, mint például a 
pénzügyi intézmények, könyvvizsgálók, ügyvédi irodák vagy egyéb pénzügyi 
tanácsadók banki engedélyének felfüggesztése vagy visszavonása, amennyiben kiderül, 
hogy segítették az adócsalást;

52. szigorú szankciók bevezetésére szólít fel annak megakadályozására, hogy a vállalatok 
megsértsék vagy kijátsszák az adóügyi standardokat a csalárd vállalatok vagy az 
adóparadicsomokban letelepedett vállalkozások, illetve a kedvező adózási feltételekkel 
a versenyt torzító országok esetében az uniós finanszírozás és az állami 
támogatásokhoz, vagy a közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférés megvonásával; 
sürgeti a tagállamokat, hogy fizettessék vissza a vállalatoknak nyújtott állami 
támogatásokat, ha az említett vállalatok uniós adóügyi standardokat sértenek;

53. arra kér minden tagállamot, hogy tegye közzé a különleges célú gazdasági egységeiről 
és a hasonló jogi konstrukciókról készült hatásvizsgálatot, valamint az adott országban 
az említett egységeken keresztüláramló befektetésekre vonatkozó adatokat; felhívja 
továbbá a tagállamokat, hogy vezessenek be kellően szigorú, kötelező követelményeket 
minden ilyen egység tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy azokkal ne 
lehessen visszaélni adózási célból;

54. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben aknázza ki az uniós állami támogatási 
szabályok nyújtotta lehetőségeket az agresszív adótervezés ellen, valamint ismerje el, 
hogy ezek a gyakorlatok alapvetően versenyellenesek és korlátozzák az európai kkv-k 
azon képességét, hogy egyenlő feltételekkel versenyezzenek;

55. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi segítségnyújtásban részesülő vagy ilyenért folyamodó 
tagállamok kötelesek adóbeszedési képességük erősítésére és javítására, valamint az 
adócsalás és az adókijátszás felszámolására irányuló intézkedéseket bevezetni; sürgeti a 
Bizottságot, hogy terjessze ki ezt a kötelezettséget a pénzmosás, az adókikerülés és az 
agresszív adótervezés leküzdésére irányuló intézkedésekre is;

56. felszólítja a tagállamokat, hogy alakítsák ki az adóhatóságok és a civil társadalom 
közötti együttműködés szükséges kereteit, ami előmozdítja társadalmi 
felelősségvállalást és az átláthatóságot; úgy véli, hogy a becsületes adófizetőkkel 
folytatott ilyen együttműködés különösen az adócsalás és az adókijátszás új formáinak 
azonosítása terén vezet kézzelfogható eredményekhez;

57. kéri a Bizottságot, hogy az OECD-vel együttműködve dolgozzon ki megfelelő uniós 
szabályokat vagy javaslatokat a digitális gazdaság adóztatásával kapcsolatos kihívások 
kezelésére;

A megvalósítható adóügyi koordináció előmozdítása a hosszú távú, növekedésorientált 
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gazdaságpolitika érdekében

58. emlékeztet a Parlamentnek a gazdaságirányítási keret megerősítésére vonatkozó 
kérésére1; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az adórésre vonatkozó uniós 
stratégiának az éves nemzeti stabilitási és növekedési programokba, valamint a nemzeti 
reformprogramokba történő beépítésével terjesszék ki az európai szemeszter 
alkalmazási körét; felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel a tagállamokat, hogy nemzeti 
reformprogramjukban sorolják fel és ismertessék a vállalatoknak biztosított 
adómentességeket;

59. ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozza ki az európai adófizetők kódexét, amely 
tartalmazza a bevált gyakorlatokat az adóhatóságok és az adófizetők közötti 
együttműködés és bizalom fokozása érdekében, valamint jobb átláthatóságot biztosít az 
adófizetők jogait és kötelezettségeit illetően, továbbá ösztönzi a szolgáltatásközpontú 
megközelítést;

60. hangsúlyozza, hogy az országspecifikus ajánlásokat – mindenekelőtt a költségvetés 
vonatkozásában – a tagállamoknak kötelezően be kell tartaniuk és végre kell hajtaniuk;

61. felszólít a magatartási kódexszel foglalkozó csoport megbízatásának felülvizsgálatára 
annak érdekében, hogy javítsák annak hatékonyságát és ambiciózus eredményeket 
biztosítsanak például a társaságokra vonatkozó adómentességek vagy -kedvezmények 
közzétételére irányuló kötelezettség bevezetésével; kéri továbbá a magatartási kódexszel 
foglalkozó csoportot, hogy készítsen és haladéktalanul tegyen közzé áttekintést arról, 
hogy az országok milyen mértékben tesznek eleget a csoport által a 
pénzügyminisztereknek készített, az elért haladásról szóló féléves jelentésében foglalt 
ajánlásoknak;

62. úgy véli, hogy a makrogazdasági célkitűzések mennyiségi mérését minőségi (például 
társadalmi és környezeti) mutatóknak kell kísérniük a hosszú távú célok elérése 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy az országspecifikus ajánlások kidolgozása során 
végezzen mélyreható vizsgálatot a tagállamok közötti különbségekről, és az 
adópolitikák kialakításával kapcsolatban bevált adóügyi gyakorlatok azonosítása 
érdekében fókuszáljon a tagállamok összehasonlítására;

63. ismételten arra kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az országspecifikus ajánlások 
kidolgozására, mielőbbi benyújtására és nyomon követésére elegendő idő és erőforrás 
álljon rendelkezésre, valamint hogy biztosítsa a Parlamentnek a demokratikus ellenőrzés 
jogát;

64. sajnálatát fejezi ki az Euró Plusz Paktum kötelezettségvállalásai keretében az adózás és 
az adóreformok terén eddig elért érdemi előrelépések hiánya miatt; kéri a Bizottságot, 
hogy teljesen építse be az európai szemeszter ciklusába a fokozott gazdaságpolitikai 
koordináció részét képező pragmatikus adópolitikai koordinációt;

1 „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. év prioritásainak végrehajtása” című 
állásfoglalás (elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0038) és az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok 
elleni küzdelemről szóló állásfoglalás (elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0205).
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65. ezzel összefüggésben sürgeti a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék adórendszerüket, 
korszerűsítsék adóigazgatásukat és fokozzák teljesítményüket az adók beszedése terén, 
többek között korszerű technológián alapuló, hatékony adóbeszedési mechanizmusok 
létrehozásával és az adózási szabályoknak való önkéntes megfeleléssel, a 
kockázatértékeléssel és a nyomon követéssel kapcsolatos új stratégiák támogatásával;

66. felhívja a tagállamokat, hogy az adóterhet a munkáról a fenntartható adózás egyéb 
formái felé tolják el annak biztosítása céljából, hogy valamennyi gazdasági és pénzügyi 
ágazat méltányos hozzájárulást tesz, valamint a növekedés és a minőségi 
munkahelyteremtés előmozdítása érdekében;

67. sürgeti a tagállamokat, hogy az ingatlanadók bevezetésekor vegyenek figyelembe 
minden releváns járulékos hatást, különösen a lakhatáshoz való alapvető jogot 
valamennyi adóalany lakóhelyként szolgáló ingatlanának védelmével;

68. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondolkodjanak el a növekedést és a 
foglalkoztatást elősegítő új és innovatív adózási típusokon;

69. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi adókról szóló tagállami adópolitikákat össze 
kell hangolni az Európa 2020 stratégiával; elismeri, hogy a környezetvédelmi adók felé 
való elmozdulás lehetőséget biztosít a bevételek növelésére és a munkahelyteremtésre; 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő megfelelő jogalkotási javaslatokat;

70. ismételten megállapítja, hogy szükség van az európai saját források rendszerének 
alapvető felülvizsgálatára; úgy véli, hogy több saját forrás költségvetési szempontból 
semleges kiosztása nagyobb hatékonyságot és függetlenséget biztosítana a 
Bizottságnak, valamint átláthatóbb európai költségvetést eredményezne; türelmetlenül 
várja ezért a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport eredményeit;

°

° °

71. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Tiszteletben tartva az egyes tagállamok szerződésekben biztosított jogát, hogy gazdaságaik 
egyéni jellemzőihez igazítva alakítják ki adózási rendszerüket, a jelentés holisztikus 
megközelítést javasol az adózás tekintetében, amely egy gyakorlati eszköz lehet a növekedés 
serkentéséhez és a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséhez. Ennek megfelelően három 
fontos, egymást kiegészítő prioritási terület került azonosításra.

Először is adópolitikai célzott intézkedések révén fellépésre van szükség annak érdekében, 
hogy csökkenjenek az adminisztratív terhek a vállalkozások és az adóhatóságok számára, 
illetve hogy megszűnjenek a mesterséges akadályok és a nemzeti szabályozások közötti 
eltérések. Fontos kezdeményezéseket határoznak meg, amelyek képesek biztosítani a 
jogbiztonságot, fokozni a határokon átnyúló kereskedelmet, előmozdítani az egységes piac 
teljes potenciálját és ezáltal fellendíteni a növekedést és a foglalkoztatást.

Másodszor az adópolitika – a bevételi alap biztosítása révén – fontos részét képezi a 
költségvetés fenntarthatóságának. Azonnali, összehangolt és átfogó fellépésre van szükség – 
mind az EU-ban, mind pedig nemzetközi viszonylatban – az adókijátszás megszüntetéséhez, 
az adócsalás és adókikerülés felszámolásához, valamint az agresszív adótervezés és 
természetesen az adóparadicsomok elleni küzdelemhez. Ez az azonnali intézkedés az új 
adózási formák vagy szintek bevezetésének alternatívája lehet, és további szükséges 
forrásokat biztosítana az állami beruházások, a növekedés és a foglalkoztatás fokozásához. A 
jelentés rávilágít azokra a legfontosabb jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekre, 
melyeket meg kell hozni az állami bevételek növelése, az adórendszereink tisztességességébe 
vetett bizalom visszaállítása és a becsületes adófizetőkre nehezedő terhek csökkentése 
érdekében.

Harmadszor, az adóügyi koordináció – jól meghatározott strukturális adóreformok révén, az 
európai szemeszter keretében – kulcsfontosságú eszköz olyan adóügyi politikák 
kidolgozásához, amelyek ösztönzik a növekedést, a foglalkoztatást és a beruházásokat közép- 
és hosszú távon.
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