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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.11.2015 A8-0317/22 

Módosítás  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

az EFDD 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 

A a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Aa. mivel a luxemburgi hatóságok soha 

nem kifogásolták vagy akadályozták meg 

az ilyen jellegű adóegyezményeket, és 

mivel a Nagyhercegség irányításáért sok 

éven keresztül az Európai Bizottság 

jelenlegi elnöke, Jean-Claude Juncker 

volt felelős; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Módosítás  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

az EFDD 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 

A b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ab. Mivel a TAXE bizottság 2015. 

szeptember 17-i meghallgatásán a 

Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 

tagadta, hogy személyesen bármilyen köze 

lett volna a LuxLeaks ügyhöz, kétségbe 

vonta még annak valós nagyságrendjét is, 

és helyette inkább az „EULeaks” ügyről 

beszélt; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Módosítás  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

az EFDD 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 

A c preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ac. mivel 2015. szeptember 17-én Juncker 

elnök kifejtette a TAXE bizottságnak, 

hogy soha nem volt birtokában a Krecké-

jelentés (1997) eredeti példánya, és 

nincsen tudomása a Luxemburg adózási 

szabályait ismertető hiányzó oldal 

létezéséről; Mivel a volt luxemburgi 

parlamenti képviselő és Juncker úr alatti 

gazdasági miniszter, Jeannot Krecké 

megerősítette, hogy 1997 áprilisában 

átadta Juncker úrnak jelentése hivatalos 

és magánváltozatát is; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Módosítás  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

az EFDD 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 

A d preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ad. mivel a Der Spiegel német magazin 

által szolgáltatott új információk 

rámutattak, hogy Belgium, Luxemburg és 

Hollandia kormánya egyértelmű szerepet 

játszott abban, hogy több éven keresztül 

megakadályozták a magatartási kódexszel 

foglalkozó csoportnak a Benelux országok 

káros adózási rendszerei 

megváltoztatására irányuló kísérleteit; 

mivel a tagállamok megtagadták az 

ezekhez a dokumentumokhoz való 

hozzáférést; mivel ebben az időszakban 

Luxemburg miniszterelnöke Jean-Claude 

Juncker volt, Hollandia 

pénzügyminisztere pedig az Eurogroup 

jelenlegi elnöke, Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.11.2015 A8-0317/26 

Módosítás  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

az EFDD 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 

AD preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AD. mivel a bizottság munkáját részben 

hátráltatta, hogy a tagállamok egy része és 

a Tanács nem válaszolt kellő időben (lásd a 

2. mellékletet), és végül nem is 

továbbította az összes kért dokumentumot, 

vagy csak udvarias választ adott, amely 

alig érintette a hozzájuk intézett kérés 

lényegét; mivel a felkért 17 multinacionális 

vállalat (kivéve a könyvvizsgáló és az 

adótanácsadással foglalkozó cégeket) közül 

tizenöt vállalta, hogy megjelenjen a 

bizottság előtt (lásd a 3. mellékletet); mivel 

a Bizottság sem működött együtt teljes 

mértékben, és nem küldte el a magatartási 

kódexről tartott üléseken készült összes 

dokumentumot és az informális ülések 

feljegyzéseit, továbbá néhány tagállam 

hajthatatlansága miatt csak korlátozott 

konzultációs eljárást biztosított; mivel 

emiatt meg kellett hosszabbítani a bizottság 

hivatali idejét; 

AD. mivel a bizottság munkáját részben 

hátráltatta, hogy a tagállamok egy része és 

a Tanács nem válaszolt kellő időben (lásd a 

2. mellékletet), és végül nem is 

továbbította az összes kért dokumentumot, 

vagy csak udvarias választ adott, amely 

alig érintette a hozzájuk intézett kérés 

lényegét; mivel a felkért 17 multinacionális 

vállalat (kivéve a könyvvizsgáló és az 

adótanácsadással foglalkozó cégeket) közül 

tizenöt vállalta, hogy megjelenjen a 

bizottság előtt (lásd a 3. mellékletet); mivel 

a Bizottság sem működött együtt teljes 

mértékben, és nem küldte el a magatartási 

kódexről tartott üléseken készült összes 

dokumentumot és az informális ülések 

feljegyzéseit, továbbá néhány tagállam 

hajthatatlansága miatt csak korlátozott 

konzultációs eljárást biztosított; Mivel a 

Bizottság a magatartási kódexszel 

foglalkozó csoporttal kapcsolatos 

dokumentumokat egyéb intézményeknek 

(pl. az Amszterdami Egyetemnek) is a 

rendelkezésére bocsátotta, miközben 

megtagadta, hogy azokat a TAXE 

bizottság rendelkezésére bocsássa; mivel 

emiatt új vizsgálati hatáskörökkel 

kiegészítve meg kellett hosszabbítani a 

bizottság hivatali idejét; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Módosítás  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

az EFDD 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 

101 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  101a. kéri Juncker elnök urat, hogy 

egyértelműsítse a „Krecké-ügyben” 

képviselt álláspontját; emellett kéri, hogy 

biztosítsanak teljes hozzáférést a 

magatartási kódexszel foglalkozó csoport 

valamennyi dokumentumához (többek 

között jegyzőkönyveihez), hogy elemezni 

lehessen a Der Spiegel állításait néhány 

tagállam tisztességes adóversenyhez való 

hozzáállásáról; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Módosítás  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 

103 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

103. felkéri a tagállamokat, hogy új 

globális követelményként minden 

nemzetközi fórumon támogassák az 

adóigazgatások közötti automatikus 

információcserét; felkéri különösen a 

Bizottságot, az OECD-t és a G20-

csoportot, hogy egy inkluzív globális 

folyamaton belül a legmegfelelőbb és 

legeredményesebb eszközökkel mozdítsák 

ezt elő; ragaszkodik ahhoz, hogy lépéseket 

tegyenek annak biztosítására, hogy az 

automatikus információcsere valóban 

globálissá és ezáltal hatékonnyá váljon –a 

titoktartási követelmények tiszteletben 

tartása mellett –, miközben támogatják a 

fejlődő országok arra irányuló 

erőfeszítéseit, hogy az automatikus 

információcserében való teljes körű 

részvételükhöz szükséges kapacitást 

kiépítsék; hangsúlyozza, hogy az EU-n 

belüli információcsere uniós szintű 

központi nyilvántartáson keresztül is 

történhetne, amelyhez a Bizottság és az 

illetékes tagállami hatóságok férhetnének 

hozzá; 

103. felkéri a tagállamokat, hogy új 

globális követelményként minden 

nemzetközi fórumon támogassák az 

adóigazgatások közötti automatikus 

információcserét; felkéri különösen a 

Bizottságot, az OECD-t és a G20-

csoportot, hogy egy inkluzív globális 

folyamaton belül a legmegfelelőbb és 

legeredményesebb eszközökkel mozdítsák 

ezt elő; ragaszkodik ahhoz, hogy lépéseket 

tegyenek annak biztosítására, hogy az 

automatikus információcsere valóban 

globálissá és ezáltal hatékonnyá váljon, 

miközben támogatják a fejlődő országok 

arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az 

automatikus információcserében való teljes 

körű részvételükhöz szükséges kapacitást 

kiépítsék; hangsúlyozza, hogy az EU-n 

belüli információcsere uniós szintű 

nyilvános központi nyilvántartáson 

keresztül is történhetne, amelyhez a 

nyilvánosság, a Bizottság és az illetékes 

tagállami hatóságok férhetnének hozzá; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Módosítás  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 

104 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

104. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan, teljes körűen és 

haladéktalanul ki kell cserélni, és hogy 

közösen kell végrehajtani az adókikerülés 

és az EU-n belüli adóalap-erózió 

csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti beszámolóiban; 

104. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan, teljes körűen és 

haladéktalanul ki kell cserélni, és hogy 

közösen kell végrehajtani az adókikerülés 

és az EU-n belüli adóalap-erózió 

csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti nyilvános 

beszámolóiban; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Módosítás  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 

109 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– azok vagy teljes egészében, vagy 

egyszerűsített formában történő, nyilvános 

közzététele, a titoktartási követelmények 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett; 

– azok teljes, nyilvános közzététele, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Módosítás  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 

139 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

139. elismeri az európai adóazonosító szám 

(TIN) létrehozása érdekében a Bizottság 

által végzett munkát; felhívja a Bizottságot, 

hogy a 2012. évi, az adócsalás és az 

adókijátszás elleni küzdelemről szóló 

cselekvési tervében (22. intézkedés)
42

 

felvázolt európai adóazonosító szám 

alapján terjesszen elő javaslatot az európai 

adóazonosító számra vonatkozóan; 

emlékeztet arra, hogy az adóazonosító 

számokat tartják az adófizetők 

azonosítására szolgáló legjobb eszköznek, 

ezért sürgeti e projekt meggyorsítását; 

szorgalmazza, hogy a Bizottság ezenfelül 

egy hasonló, globális szintű azonosító 

szám – mint például a szabályozási 

felügyeleti bizottság globális jogalany-

azonosítója (LEI) – létrehozásán is aktívan 

dolgozzon; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722. 

 

139. elismeri az európai adóazonosító szám 

(TIN) létrehozása érdekében a Bizottság 

által végzett munkát; felhívja a Bizottságot, 

hogy a 2012. évi, az adócsalás és az 

adókijátszás elleni küzdelemről szóló 

cselekvési tervében (22. intézkedés)
42

 

felvázolt európai adóazonosító szám 

alapján terjesszen elő javaslatot az európai 

adóazonosító számra vonatkozóan; 

emlékeztet arra, hogy az adóazonosító 

számokat tartják az adófizetők 

azonosítására szolgáló legjobb eszköznek, 

ezért sürgeti e projekt meggyorsítását; 

szorgalmazza, hogy a Bizottság ezenfelül 

egy hasonló, globális szintű azonosító 

szám – mint például a szabályozási 

felügyeleti bizottság globális jogalany-

azonosítója (LEI) – létrehozásán is aktívan 

dolgozzon; emellett kéri, hogy hozzanak 

létre egy uniós szintű nyilvános 

cégnyilvántartást az agresszív és káros 

adózási gyakorlatok, a csalás, illetve a 

verseny torzulásának a megelőzése 

céljából; 

__________________ 

42
 COM(2012)722. 

 

Or. en 
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