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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7)  Az állami források hatékony 

felhasználásának elősegítése és a 

multinacionális vállalatcsoportok 

adminisztrációs terheinek csökkentése 

érdekében csak azon multinacionális 

vállalatcsoportokat kell alávetni a 

jelentéstételi kötelezettségnek, amelyeknek 

éves összevont bevétele meghalad egy 

bizonyos összeget. Az irányelvnek 

biztosítania kell, hogy az Unió egészében 

kellő időben történjen ugyanazon 

információk begyűjtése és az adóigazgatás 

számára való rendelkezésre bocsátása. 

(7)  Az állami források hatékony 

felhasználásának elősegítése és a 

multinacionális vállalatcsoportok 

adminisztrációs terheinek csökkentése 

érdekében csak azon multinacionális 

vállalatcsoportokat kell alávetni a 

jelentéstételi kötelezettségnek, amelyeknek 

éves összevont bevétele meghaladja a 40 

millió eurót, összhangban a  

meghatározott típusú vállalkozások éves 

pénzügyi kimutatásairól, összevont 

(konszolidált) éves pénzügyi 

kimutatásairól és a kapcsolódó 

beszámolókról szóló 2013/34/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek a 

nagyvállalkozásokra vonatkozó 

meghatározásával, illetve a 2007/36/EK 

irányelv módosításában javasolt 

országonkénti jelentéstételnek 

megfelelően. Az irányelvnek biztosítania 

kell, hogy az Unió egészében kellő időben 

történjen ugyanazon információk 

begyűjtése és az adóigazgatás számára való 

rendelkezésre bocsátása. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) „Kötelezettség alól mentesülő 

vállalatcsoport”: a Vállalatcsoport bármely 

Pénzügyi éve tekintetében olyan 

Vállalatcsoport, amelynek az 

Adatszolgáltatási pénzügyi évet 

közvetlenül megelőző Pénzügyi év során, 

az ezen megelőző Pénzügyi évre vonatkozó 

Összevont pénzügyi kimutatások tükrében, 

teljes összevont bevétele 750 000 000 

EUR-nál vagy hazai pénznemben 

kifejezve 2015 januárjában 750 000 000 

EUR-val megközelítően egyező összegnél 

kevesebb volt. 

(4) „Kötelezettség alól mentesülő 

vállalatcsoport”: a Vállalatcsoport bármely 

Pénzügyi éve tekintetében olyan 

Vállalatcsoport, amely az alábbi három 

küszöbérték közül nem lépett túl legalább 

kettőt:  

 a) mérlegfőösszeg: 20 000 000 EUR;  

 b) nettó árbevétel: 40 000 000 EUR;  

 c) az üzleti évben átlagosan 

foglalkoztatottak száma: 250;  

 2015 januárjában az Adatszolgáltatási 

pénzügyi év során vagy az 

Adatszolgáltatási pénzügyi évet 

közvetlenül megelőző Pénzügyi év során, 

az ezen megelőző Pénzügyi évre vonatkozó 

Összevont pénzügyi kimutatások tükrében. 
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