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Módosítás  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL 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 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel a TAXE bizottság által elvégzett 

vizsgálatok rámutattak arra, hogy az 

adómegállapítások gyakorlatára nem 

kizárólag Luxembourgban kerül sor, 

hanem az Unió egész területén; mivel az 

adómegállapítások gyakorlata jogszerűen 

használható arra, hogy a szükséges 

jogbiztonságot nyújtsa a vállalkozások 

számára és csökkentse a becsületes cégek 

pénzügyi kockázatait, mindazonáltal 

visszaélésekre és adókikerülésre is 

lehetőséget ad és kizárólag a kiválasztott 

szereplőknek nyújtott jogbiztonság révén 

bizonyos fokú egyenlőtlenséget hozhat 

létre az adómegállapításra vonatkozó 

határozattal rendelkező vállalatok és azon 

vállalatok között, amelyek nem vesznek 

igénybe adómegállapításokat; 

E. mivel a TAXE bizottság által elvégzett 

vizsgálatok rámutattak arra, hogy az 

adómegállapítások gyakorlatára nem 

kizárólag Luxembourgban kerül sor, 

hanem az Unió egész területén; mivel a 

TAXE bizottság – miközben 

megállapította, hogy az adóügyekben 

folytatott információmegosztás, az 

adóügyi állami támogatások, valamint az 

őszinte és lojális együttműködés elve 

tekintetében az uniós jogot széles körben 

megsértették – még mindig nem tudta 

teljesen megoldani a politikai felelősség 

ügyét, arra hivatkozva, hogy a Bizottság, a 

Tanács és a tagállamok részéről nincs 

együttműködés; mivel az 

adómegállapítások gyakorlata jogszerűen 

használható arra, hogy a szükséges 

jogbiztonságot nyújtsa a vállalkozások 

számára és csökkentse a becsületes cégek 

pénzügyi kockázatait, mindazonáltal 

visszaélésekre és adókikerülésre is 

lehetőséget ad és kizárólag a kiválasztott 

szereplőknek nyújtott jogbiztonság révén 

bizonyos fokú egyenlőtlenséget hozhat 

létre az adómegállapításra vonatkozó 

határozattal rendelkező vállalatok és azon 

vállalatok között, amelyek nem vesznek 

igénybe adómegállapításokat; 
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Módosítás  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL 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 

H preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel néhány dicséretes kivételtől 

eltekintve, a nemzeti politikai vezetők nem 

bizonyultak elég készségesnek az 

adókikerülés problémájának kezelésében a 

társasági adózás terén; 

H. mivel néhány dicséretes kivételtől 

eltekintve, a nemzeti politikai vezetők nem 

bizonyultak elég készségesnek az 

adókikerülés problémájának kezelésében a 

társasági adózás terén; mivel egyes 

tagállamok, mint például Luxemburg, a 

Bizottság jelenlegi elnöke, Jean-Claude 

Juncker vezetésével, illetve Hollandia, az 

eurócsoport elnöke, Jeroen Dijsselbloem 

mint pénzügyminiszter irányítása mellett, 

– ahogyan azt nagyobb sajtószervek a 

közelmúltban megszellőztették – aktívan 

fékezték a Tanács fórumain a káros 

adózási gyakorlatok (mint például a 

szabadalmi adókedvezmények) 

tekintetében elért fejlődést; 

Or. en 
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Módosítás  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – A3 ajánlás – 1 francia bekezdés  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 E tagállami értesítéseknek ki kell 

térniük annak elemzésére is, hogy az 

új adóintézkedések anyagi hatásai 

továbbgyűrűznek-e egyéb 

tagállamokra és fejlődő országokra, 

így támogatva a magatartási 

kódexszel foglalkozó csoport káros 

adógyakorlatok beazonosítására 

irányuló tevékenységét. 

 

 E tagállami értesítéseknek ki kell 

térniük annak elemzésére is, hogy az 

új adóintézkedések anyagi hatásai 

továbbgyűrűznek-e egyéb 

tagállamokra és fejlődő országokra, 

így támogatva a magatartási 

kódexszel foglalkozó csoport káros 

adógyakorlatok beazonosítására 

irányuló tevékenységét. Ezeket az 

elemzéseket nyilvánosságra kellene 

hozni, hogy a kormányok, a nem 

kormányzati és tudományos szféra 

érintettjei a rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján nemzetközi 

összehasonlítást végezhessenek az 

adózási rendszerekről és határon 

átnyúló anyagi hatásukról. 

 

Or. en 
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Módosítás  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL 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 – A7 ajánlás – 3 francia bekezdés  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  e védelemnek összhangban kell állnia 

a teljes jogrendszerrel, és 

hatékonynak kell lennie az alaptalan 

jogi felelősségre vonással, a 

gazdasági szankciókkal és a 

hátrányos megkülönböztetéssel 

szemben; 

 e védelemnek összhangban kell állnia 

a teljes jogrendszerrel, és 

hatékonynak kell lennie az alaptalan 

jogi felelősségre vonással, a 

gazdasági szankciókkal és a hátrányos 

megkülönböztetéssel szemben. A 

visszaélést bejelentő személyek 

védelmét nem lazíthatja az üzleti 

titok homályos, vagy túlságosan tág 

értelemben vett definíciója, amelynek 

köszönhetően a társaságok vagy 

intézmények önkényesen 

elhallgattathatnák a visszaélést 

bejelentőket azáltal, hogy erre az 

állítólagos titoktartásra hivatkoznak;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Módosítás  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk NiedermayerA társasági adóra vonatkozó politikák Európai 

Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – B3 ajánlás – bevezető mondat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Az Európai Parlament felszólítja az 

Európai Bizottságot, hogy továbbra is 

nyújtson iránymutatást a tagállamoknak 

arról, hogy miként hajtsák végre a 

szabadalmi adókedvezmények rendszereit 

a „módosított nexus módszerrel” 

összhangban annak biztosítása érdekében, 

hogy ne legyenek károsak.  

Az Európai Parlament felszólítja az 

Európai Bizottságot, hogy továbbra is 

nyújtson iránymutatást a tagállamoknak az 

olyan preferenciális adózási 

rendszerekről, mint például a szabadalmi 

adókedvezmények.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Módosítás  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – B3 ajánlás – 1 francia bekezdés  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ennek az iránymutatásnak világossá 

kell tennie, hogy a preferenciális 

rendszereknek, például a szabadalmi 

adókedvezményeknek a „módosított 

nexus módszeren” kell alapulniuk, az 

OECD BEPS-projekt 5. 

cselekvésében meghatározottak 

szerint, ami azt jelenti, hogy közvetlen 

kapcsolatnak kell fennállnia az 

adókedvezmények és az azok alapját 

képező kutatási és fejlesztési 
tevékenységek között.  

 Ennek az iránymutatásnak világossá 

kell tennie, hogy a preferenciális 

rendszereket, például a szabadalmi 

adókedvezményeket fokozatosan meg 

kell szüntetni, mert – a TAXE 

bizottság jelentése szerint – a kutatás 

és fejlesztés költségeit a nemzeti 

adózási rendszerekben már 

szabadalmi adókedvezmények nélkül 

is le lehet írni az adóból.  A K+F-re 

vonatkozó adókedvezmények 

felülvizsgálatában maga a Bizottság 

is megállapítja, hogy „A szabadalmi 

adókedvezmények inkább a társasági 

jövedelem átcsoportosítására 

szolgálnak, mint az innováció 

ösztönzésére”
1
, és hogy a konkrét 

kutatási tevékenységek a vállalatok 

nyereségéhez való pontos 

hozzájárulásának megállapításával 

járó nehézségek az ilyen rendszereket 

valósággal az adóalap-erózióval és 

nyereségátcsoportosítással 

kapcsolatos tevékenységek fele 

irányítják;  

_________ 

1 
„A study on R&D Tax incentives” 

(Tanulmány a K+F esetében nyújtott 

adókedvezményekről), 52-2014. számú 
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tanulmány az adózásról, Európai 

Bizottság. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Módosítás  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL 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 – C3 ajánlás – bevezető mondat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Az Európai Parlament felszólítja az 

Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő 

javaslatot olyan ellenintézkedésekről, 

amelyeket az Unió és a tagállamok mint az 

egyes állami testületek, bankok és 

finanszírozási programok részvényesei és 

finanszírozói alkalmazhatnak azokra a 

vállalatokra, amelyek adóparadicsomokat 

vesznek igénybe annak érdekében, hogy 

agresszív adótervezési rendszereket 

vezessenek be, és amelyek emiatt nem 

felelnek meg az Unió jó adóügyi 

kormányzással kapcsolatos normáinak. 

Az Európai Parlament felszólítja az 

Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő 

javaslatot olyan ellenintézkedésekről, 

amelyeket az Unió és a tagállamok mint az 

egyes állami testületek, bankok és 

finanszírozási programok részvényesei és 

finanszírozói alkalmazhatnak azokra a 

vállalatokra, amelyek adóparadicsomokat 

vesznek igénybe (vagy ilyenek 

igénybevételét tanácsolják, illetve 

elősegítik) annak érdekében, hogy 

agresszív adótervezési rendszereket 

vezessenek be, és amelyek emiatt nem 

felelnek meg az Unió jó adóügyi 

kormányzással kapcsolatos normáinak. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Módosítás  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL 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 – C3 ajánlás – 2 francia bekezdés – 8 pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  O az adóparadicsomok ismételt 

igénybevétele vagy népszerűsítése esetén 

pénzbírságok, illetve a működési 

engedélyek visszavonása, különösen az 

adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató 

vállalatok esetében. 

Or. en 

 

 


