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1.6.2016 A8-0189/92 

Módosítás  92 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A hitelfelvétel költségeinek a 

kamatbevételeket meghaladó része – abban 

az adóévben, amelyikben felmerül – csak 

az adózó kamatfizetés, adózás, 

értékcsökkenés és amortizáció előtti 

eredményének (EBITDA) 30 százalékáig 

vagy 1 millió EUR összegig vonható le, 

attól függően, hogy a kettő közül melyik a 

magasabb érték. Az EBIDTA kiszámítása 

úgy történik, hogy az adóköteles 

jövedelemhez újból hozzáadják a nettó 

kamatkiadások és más, a kamatokkal 

egyenértékű költségek adóval korrigált 

összegeit, valamint az értékcsökkenés és az 

amortizáció adóval korrigált összegeit. 

(2) A hitelfelvétel költségeinek a 

kamatbevételeket meghaladó része – abban 

az adóévben, amelyikben felmerül – csak 

az adózó kamatfizetés, adózás, 

értékcsökkenés és amortizáció előtti 

eredményének (EBITDA) 10 százalékáig 

vagy 1 millió EUR összegig vonható le, 

attól függően, hogy a kettő közül melyik a 

magasabb érték. Az EBIDTA kiszámítása 

úgy történik, hogy az adóköteles 

jövedelemhez újból hozzáadják a nettó 

kamatkiadások és más, a kamatokkal 

egyenértékű költségek adóval korrigált 

összegeit, valamint az értékcsökkenés és az 

amortizáció adóval korrigált összegeit. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/93 

Módosítás  93 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Azok a hitelfelvételi költségek, 

amelyeket a (2) bekezdés értelmében az 

adott adóévben nem lehet levonni, a 

következő adóévekben az EBITDA 30 

százalékáig ugyanúgy levonhatók, mint 

azok a hitelfelvételi költségek, amelyek 

ezekben az adóévekben merültek fel. 

(5) Azok a hitelfelvételi költségek, 

amelyeket a (2) bekezdés értelmében az 

adott adóévben nem lehet levonni, a 

következő adóévekben az EBITDA 10 

százalékáig ugyanúgy levonhatók, mint 

azok a hitelfelvételi költségek, amelyek 

ezekben az adóévekben merültek fel. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/94 

Módosítás  94 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gazdálkodó egység országának 

általános adórendszere szerint a nyereség 

után az adózó tagállamának társaságiadó-

rendszere szerint alkalmazandó tényleges 

adókulcs 40 %-ánál alacsonyabb 

tényleges társaságiadó-kulcs alapján 

számított adófizetési kötelezettség 

keletkezik; 

b) a gazdálkodó egység országának 

általános adórendszere szerint a nyereségre 

alkalmazandó társaságiadó-kulcs 25%; 

ezt az adókulcsot az adóalap csökkentése 

céljából az adott országokban 

megállapított intézkedések végrehajtását 

megelőző nyereség alapján számolják ki; 

Or. en 

 

 


