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9.12.2015 A8-0349/14 

Módosítás  14 

Luděk Niedermayer 

a PPE 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 

AR preambulumbekezdés – i pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(i) mivel a nagy multinacionális vállalatok 

tevékenységeinek nagyobb átláthatósága – 

különös tekintettel a realizált profitra, a 

befizetett nyereségadókra, a kapott 

támogatásokra és az adóvisszatérítésekre, 

az alkalmazottak számára és az 

eszközállományra – alapvető fontosságú 

annak biztosításához, hogy az 

adóhatóságok eredményesen kezeljék az 

adóalap-eróziót és a 

nyereségátcsoportosítást; mivel megfelelő 

egyensúlyt kell teremteni az átláthatóság, a 

személyes adatok védelme és az üzleti 

adatok érzékenysége között, valamint 

figyelembe kell venni a kisebb 

vállalkozásra gyakorolt hatásokat; mivel 

az átláthatóság egyik alapvető formája az 

országonkénti bontásban történő 

jelentéstétel; mivel az országonkénti 

jelentéstételre irányuló uniós javaslatoknak 

elsősorban az OECD mintáján kell 

alapulniuk; mivel az Uniónak lehetősége 

van arra, hogy az OECD iránymutatásainál 

tovább menjen, és kötelezővé és 

nyilvánossá tegye az országonkénti 

bontásban történő jelentéstételt, valamint a 

részvényesi jogokról szóló irányelv 

felülvizsgálatára vonatkozó javaslatról 

szóló, 2015. július 8-án elfogadott 

módosításaiban
3
 az Európai Parlament 

megszavazta a teljes körű nyilvános 

(i) mivel a nagy multinacionális vállalatok 

tevékenységeinek nagyobb átláthatósága – 

különös tekintettel a realizált profitra, a 

befizetett nyereségadókra, a kapott 

támogatásokra és az adóvisszatérítésekre, 

az alkalmazottak számára és az 

eszközállományra – alapvető fontosságú 

annak biztosításához, hogy az 

adóhatóságok eredményesen kezeljék az 

adóalap-eróziót és a 

nyereségátcsoportosítást; mivel megfelelő 

egyensúlyt kell teremteni az átláthatóság, a 

személyes adatok védelme és az üzleti 

adatok érzékenysége között, valamint 

figyelembe kell venni a kisebb 

vállalkozásokra gyakorolt hatásokat; mivel 

az egyik alapvető forma, amelyben ennek 

az átláthatóságnak meg kell valósulnia, az 

országonkénti jelentéstétel; hangsúlyozza, 

hogy az átláthatósági követelményeket 

úgy kell kialakítani és végrehajtani, hogy 

azok következtében az uniós vállalkozások 

ne kerüljenek versenyhátrányba; mivel az 

országonkénti jelentéstételre irányuló uniós 

javaslatoknak elsősorban az OECD 

mintáján kell alapulniuk; mivel az Uniónak 

lehetősége van arra, hogy az OECD 

iránymutatásainál szigorúbb szabályozást 

alkalmazzon, és kötelezővé tegye az 

országonkénti jelentéstételt, valamint a 

részvényesi jogokról szóló irányelv 
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országonkénti jelentéstételt; mivel 2015. 

június 17. és szeptember 9. között az 

Európai Bizottság konzultációt folytatott e 

témában az országonkénti bontásban 

történő jelentéstétel különböző opcióinak 

feltárása érdekében
4
; mivel a konzultációra 

nyilvánosan válaszolók 88%-a támogatja a 

vállalatok adózással kapcsolatos 

információinak nyilvánosságra hozatalát; 

__________________ 

3
 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0257, 

2015.7.8. 
4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

felülvizsgálatára vonatkozó javaslattal 

kapcsolatos tárgyalási mandátumra 

vonatkozó, 2015. július 8-án elfogadott 

módosításaiban
3
 az Európai Parlament 

megszavazta a teljes körű nyilvános 

országonkénti jelentéstételt; mivel 2015. 

június 17. és szeptember 9. között az 

Európai Bizottság konzultációt folytatott e 

témában az országonkénti bontásban 

történő jelentéstétel különböző opcióinak 

feltárása érdekében
4
; mivel a konzultációra 

nyilvánosan válaszolók 88%-a támogatja a 

vállalatok adózással kapcsolatos 

információinak nyilvánosságra hozatalát; 

mivel a kkv-k és a multinacionális 

vállalatoknak nem minősülő közepes 

tőkeerejű vállalkozások számára 

mentességet kell adni e kötelezettség alól; 

__________________ 

3
 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0257, 

2015.7.8. 
4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Módosítás  15 

Luděk Niedermayer 

a PPE 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 

Melléklet – A1 ajánlás – bevezető bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Az Európai Parlament ismételten felszólítja 

az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg 

minden szükséges lépést ahhoz, hogy 2016 

első negyedévének végéig minden ágazatra 

kiterjedően be lehessen vezetni az átfogó, 

országonkénti jelentéstételi kötelezettséget 

a multinacionális vállalatok számára.  

Az Európai Parlament ismételten felszólítja 

az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg 

minden szükséges lépést ahhoz, hogy 2016 

első negyedévének végéig minden ágazatra 

kiterjedően be lehessen vezetni az átfogó, 

országonkénti jelentéstételi kötelezettséget 

a multinacionális vállalatok számára, és 

még egyszer hangsúlyozza, hogy a kkv-k 

és a multinacionális vállalatoknak nem 

minősülő közepes tőkeerejű vállalkozások 

számára mentességet kell adni e 

kötelezettség alól. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Módosítás  16 

Luděk Niedermayer 

a PPE 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 

Melléklet – A1 ajánlás – második francia bekezdés – új pont a második pont után 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 o a fokozottabb átláthatóságra vonatkozó 

követelményeknek az uniós cégek unión 

kívüli versenytársakkal szembeni 

versenypozíciójára gyakorolt hatása; 

Or. en 

 

 


