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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.5.2016 A8-0157/38 

Módosítás  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Kötelező automatikus információcsere az adózás területén 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A tagállamok közötti 

információcsere tekintetében az adózás 

területén történő közigazgatási 

együttműködésről és a 77/799/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. 

február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 

már több területen előírja a kötelező 

automatikus információcserét. Ennek 

hatályát ki kell terjeszteni az országonkénti 

jelentésekre vonatkozóan a tagállamok 

által folytatandó kötelező automatikus 

információcsere előírásával. 

(11) A tagállamok közötti 

információcsere tekintetében az adózás 

területén történő közigazgatási 

együttműködésről és a 77/799/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. 

február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 

már több területen előírja a kötelező 

automatikus információcserét. Ennek 

hatályát ki kell terjeszteni az országonkénti 

jelentésekre vonatkozóan a tagállamok 

által folytatandó kötelező automatikus 

információcsere, valamint az ilyen 

jelentések Bizottság részére történő 

továbbításának előírása céljából, és a 

releváns információkat nyilvánosságra 

kell hozni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.5.2016 A8-0157/39 

Módosítás  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Kötelező automatikus információcsere az adózás területén 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az országonkénti jelentésekre 

vonatkozóan a tagállamok által folytatandó 

kötelező automatikus információcserének 

minden esetben magában kell foglalnia az 

alapvető információk azon meghatározott 

körének a közlését, amelyhez 

hozzáférhetnek azok a tagállamok, 

amelyekben az országonkénti jelentésben 

foglalt információk alapján a 

multinacionális vállalatcsoport egy vagy 

több gazdálkodó egysége vagy adóügyi 

illetőséggel rendelkezik, vagy a 

multinacionális vállalatcsoport állandó 

telephelyén keresztül végzett üzleti 

tevékenység alapján adófizetésre 

kötelezett. 

(12) Az országonkénti jelentésekre 

vonatkozóan a tagállamok által folytatandó 

kötelező automatikus információcserének 

minden esetben magában kell foglalnia az 

alapvető információk azon meghatározott 

körének a közlését, amelyeknek 

nyilvánosnak és átláthatóaknak kell 

lennie, azon tagállamok azonosítása 

érdekében, amelyekben az országonkénti 

jelentésben foglalt információk alapján a 

multinacionális vállalatcsoport egy vagy 

több gazdálkodó egysége vagy adóügyi 

illetőséggel rendelkezik, vagy a 

multinacionális vállalatcsoport állandó 

telephelyén keresztül végzett üzleti 

tevékenység alapján adófizetésre 

kötelezett. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.5.2016 A8-0157/40 

Módosítás  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Kötelező automatikus információcsere az adózás területén 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Meg kell határozni az 

országonkénti jelentésekre vonatkozó 

tagállamok közötti információcsere 

kapcsán alkalmazandó nyelvi 

követelményeket. El kell fogadni továbbá a 

CCN-hálózat fejlesztéséhez szükséges 

gyakorlati intézkedéseket is. Annak 

érdekében, hogy a 20. cikk (6) 

bekezdésének és a 21. cikk (7). 

bekezdésének végrehajtása egységes 

feltételek mellett történjen, a Bizottságra 

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E 

hatásköröket a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelően kell gyakorolni. 

(16) Meg kell határozni az 

országonkénti jelentésekre vonatkozó 

tagállamok közötti információcsere 

kapcsán alkalmazandó nyelvi 

követelményeket. El kell fogadni továbbá a 

CCN-hálózat fejlesztéséhez a maximális 

nyilvánosság és átláthatóság garantálása 

érdekében szükséges gyakorlati 

intézkedéseket is. Annak érdekében, hogy 

a 20. cikk (6) bekezdésének és a 21. cikk 

(7). bekezdésének végrehajtása egységes 

feltételek mellett történjen, a Bizottságra 

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E 

hatásköröket a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelően kell gyakorolni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.5.2016 A8-0157/41 

Módosítás  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Kötelező automatikus információcsere az adózás területén 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2011/16/EU irányelv 

8 a a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Azon tagállam illetékes hatósága, 

amely az (1) bekezdés szerinti 

Országonkénti jelentést megkapta, a (4) 

bekezdés szerinti határidőn belül 

automatikus csere útján közli a jelentést 

minden olyan másik tagállammal, 

amelyben az országonkénti jelentésben 

foglalt információk alapján az 

Adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó 

egység Multinacionális 

vállalatcsoportjának egy vagy több 

Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági 

egysége adóügyi illetőséggel rendelkezik, 

vagy a Multinacionális vállalatcsoport 

állandó telephelyén keresztül végzett üzleti 

tevékenység alapján adófizetésre 

kötelezett. 

(2) Azon tagállam illetékes hatósága, 

amely az (1) bekezdés szerinti 

Országonkénti jelentést megkapta, a (4) 

bekezdés szerinti határidőn belül 

automatikus csere útján közli a jelentést 

minden olyan másik tagállammal, 

amelyben az országonkénti jelentésben 

foglalt információk alapján az 

Adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó 

egység Multinacionális 

vállalatcsoportjának egy vagy több 

Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági 

egysége adóügyi illetőséggel rendelkezik, 

vagy a Multinacionális vállalatcsoport 

állandó telephelyén keresztül végzett üzleti 

tevékenység alapján adófizetésre 

kötelezett. Ez az illetékes tagállami 

hatóság a Bizottsággal is közli az 

országonkénti jelentést, amely azt 

nyilvánosságra hozza és hozzáférhetővé 

teszi. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/42 

Módosítás  42 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Kötelező automatikus információcsere az adózás területén 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2011/16/EU irányelv 

8 a a cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ezt az információt közzé kell tenni 

a multinacionális vállalatcsoport 

honlapján. 

Or. en 

 

 


