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9.12.2015 A8-0349/11 

Módosítás  11 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I melléklet – 7 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – a visszaélést bejelentő személyek uniós 

szintű, a visszakövetelt összegekből 

működtetett közös alapjának létrehozása 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

visszaélést bejelentő személyek megfelelő 

pénzügyi támogatásban részesüljenek a 

közérdekű titok felfedése miatt; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Módosítás  12 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I melléklet – 7 a alcím (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  A8. ajánlás – Az adóügyi tanácsadást 

végző vállalkozásokra vonatkozó új 

szabályok 

A Parlament felszólítja a Bizottságot, 

hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot 

az alábbiakra: 

• kötelező európai etikai magatartási 

kódex kidolgozása az egységes piacon 

működő, adótanácsadást végző 

valamennyi vállalkozás számára, az 

agresszív adótervezési gyakorlatok 

megakadályozása érdekében; 

• az összeférhetetlenség fogalmának 

egyértelmű meghatározása, valamint 

határozott politikák elfogadása annak 

megakadályozására, hogy az ilyen 

összeférhetetlenség kockázatának kitett 

személyek bármilyen szakértői vagy 

tanácsadó testület aktív tagjai lehessenek; 

• a jelenleg mind könyvvizsgálati, mind 

adójogi tanácsadási funkciót betöltő 

vállalatok kötelezése a két funkció 

szétválasztására, különálló cégekre 

történő szétválasztás révén; 

• konkrét szankciók kiszabása azon egyéni 

tanácsadókra és tanácsadó cégekre, 

amelyek nem tartják be az új magatartási 

kódex szabályait, a pénzbírságoktól és az 
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elmaradt adóbevételek visszafizetésétől 

kezdve az egységes piacon érvényes 

működési engedély visszavonásáig; a fent 

említett valamennyi intézkedés 

tekintetében a Bizottság tegye 

egyértelművé, hogy milyen szankciókat 

fog alkalmazni az előírásokat be nem 

tartó tagállamokkal, illetve vállalatokkal 

szemben; 

• olyan rendelkezések bevezetése, amelyek 

előírják, hogy az adótervezési stratégiákat 

a vállalkozás részvényeseinek kell 

megvitatniuk és jóváhagyniuk. 

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Módosítás  13 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I melléklet – 8 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  A Bizottságnak tartózkodnia kell attól, 

hogy a közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) közös és konszolidált részét 

szétválassza, és 2016 júniusáig egységes 

jogalkotási javaslatot kell benyújtania egy 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) Unión belüli bevezetésére. 

Or. en 

 

 


