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Módosítás  11 

Danuta Maria Hübner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. megállapítja, hogy jóllehet a határokon 

átnyúló tevékenységet folytató cégek 

számára egyre bonyolultabbá válik a 

különféle adórendszereknek való 

megfelelés, a globalizáció és a digitalizáció 

megkönnyíti számukra, hogy 

tevékenységeiket off-shore pénzügyi 

központokon keresztül szervezzék, és 

globális adó-hozzájárulásaik csökkentése 

érdekében kifinomult struktúrákat 

hozzanak létre; aggodalmának ad hangot, 

hogy a gazdasági és adósságválság, 

valamint a költségvetési konszolidáció 

következtében, a legtöbb tagállam 

jelentősen csökkentette az adóigazgatási 

személyzetet; hangsúlyozza, hogy a 

nemzeti adóhatóságoknak rendelkezniük 

kell a szükséges erőforrásokkal, többek 

között emberi erőforrásokkal annak 

érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék 

és felderítsék az adóalapjukat jelentős 

mértékben csökkentő agresszív 

adótervezést, adókijátszást és 

adókikerülést, és hogy eredményesen 

küzdjenek mindez ellen, valamint hogy 

biztosítsák a jobb és igazságosabb 

adóbeszedést és az adórendszer 

hitelességét; megállapítja, hogy a kutatások 

szerint a képzett adóigazgatási személyzet 

a vele kapcsolatos költségeknél lényegesen 

nagyobb bevételt termel az államnak, 

mivel az adóigazgatás hatékonysága 

3. megállapítja, hogy jóllehet a határokon 

átnyúló tevékenységet folytató cégek 

számára egyre bonyolultabbá válik a 

különféle adórendszereknek való 

megfelelés, a globalizáció és a digitalizáció 

megkönnyíti számukra, hogy 

tevékenységeiket off-shore pénzügyi 

központokon keresztül szervezzék, és 

globális adó-hozzájárulásaik csökkentése 

érdekében kifinomult struktúrákat 

hozzanak létre; aggodalmának ad hangot, 

hogy a gazdasági és adósságválság, 

valamint a költségvetési konszolidáció 

következtében, a legtöbb tagállam 

jelentősen csökkentette az adóigazgatási 

személyzetet; hangsúlyozza, hogy a 

nemzeti adóhatóságoknak rendelkezniük 

kell a szükséges erőforrásokkal, többek 

között emberi erőforrásokkal annak 

érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék 

és felderítsék az adóalapjukat jelentős 

mértékben csökkentő agresszív 

adótervezést, adókijátszást és 

adókikerülést, és hogy eredményesen 

küzdjenek mindez ellen, valamint hogy 

biztosítsák a jobb és igazságosabb 

adóbeszedést és az adórendszer 

hitelességét; megállapítja, hogy a kutatások 

szerint a képzett adóigazgatási személyzet 

a vele kapcsolatos kiadásoknál lényegesen 

nagyobb bevételt termel az államnak, 

mivel az adóigazgatás hatékonysága 
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közvetlenül kedvezően befolyásolja a 

nemzeti költségvetést; 

közvetlenül kedvezően befolyásolja az 

adóbevételeket; 

Or. en 
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95 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 95a. felszólítja a tagállamokat, különösen 

a pénzügyi támogatásban részesülőket, 

hogy hajtsanak végre strukturális 

reformokat, küzdjenek az adócsalás ellen 

és erősítsék meg az agresszív adótervezés 

elleni fellépést; 

Or. en 
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a PPE képviselőcsoport nevében 
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Elisa Ferreira, Michael Theurer 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

135 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

135. úgy véli, hogy a multinacionális 

vállatok tevékenységeinek nagyobb 

átláthatósága elengedhetetlen annak 

biztosításához, hogy az adóigazgatások 

hatékonyan fel tudjanak lépni az adóalap-

erózióval és a nyereségátcsoportosítással 

szemben; megismétli azt az álláspontját, 

hogy a multinacionális vállalatoknak 

pénzügyi kimutatásaikban valamennyi 

ágazatban világos és érthető módon, 

tagállamonkénti és a telephelyeik helye 

szerinti harmadik országonkénti bontásban 

fel kell fedniük egy sor összesített 

információt, ezen belül adózás előtti 

eredményüket, az eredmény utáni adókat, 

az alkalmazottak számát, az 

eszközállományt, a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó alapvető 

információkat (országonkénti beszámolás); 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

ezeket az információkat a nyilvánosság 

rendelkezésére bocsássák, esetleg egy 

központi uniós nyilvántartás formájában; 

hangsúlyozza továbbá, hogy a kkv-kat, 

amelyek nem multinacionális vállalatok, 

mentesíteni kell e kötelezettség alól; 

felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a Parlament által a részvényesi 

jogokról szóló irányelvvel kapcsolatosan 

2015 júliusában megszavazott álláspontot; 

hangsúlyozza, hogy az átláthatósági 

135. úgy véli, hogy a multinacionális 

vállatok tevékenységeinek nagyobb 

átláthatósága elengedhetetlen annak 

biztosításához, hogy az adóigazgatások 

hatékonyan fel tudjanak lépni az adóalap-

erózióval és a nyereségátcsoportosítással 

szemben; megismétli azt az álláspontját, 

hogy a multinacionális vállalatoknak 

pénzügyi kimutatásaikban valamennyi 

ágazatban világos és érthető módon, 

tagállamonkénti és a telephelyeik helye 

szerinti harmadik országonkénti bontásban 

fel kell fedniük egy sor összesített 

információt, ezen belül adózás előtti 

eredményüket, az eredmény utáni adókat, 

az alkalmazottak számát, az 

eszközállományt, a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó alapvető 

információkat (országonkénti beszámolás); 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

ezeket az információkat a nyilvánosság 

rendelkezésére bocsássák, esetleg egy 

központi uniós nyilvántartás formájában; 

hangsúlyozza továbbá, hogy azon kkv-kat 

és közepes piaci tőkeértékű vállalatokat, 

amelyek nem multinacionális vállalatok, 

mentesíteni kell e kötelezettség alól; 

felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a Parlament által a részvényesi 

jogokról szóló irányelvvel kapcsolatosan 

2015 júliusában megszavazott álláspontot; 
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követelményeket úgy kell kialakítani és 

megvalósítani, hogy azok következtében az 

uniós vállalkozások ne kerüljenek 

versenyhátrányba; 

hangsúlyozza, hogy az átláthatósági 

követelményeket úgy kell kialakítani és 

megvalósítani, hogy azok következtében az 

uniós vállalkozások ne kerüljenek 

versenyhátrányba. 

Or. en 

 

 


