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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.6.2016 A8-0189/101 

Módosítás  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

az S&D 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 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A szellemi tulajdonhoz, 

szabadalmakhoz és a kutatás-fejlesztéshez 

(K+F) kapcsolódó adórendszereket Unió-

szerte széles körben alkalmazzák. 

Ugyanakkor a Bizottság számos 

tanulmánya egyértelműen megmutatta, 

hogy a szabadalmi adókedvezmény és a 

K+F előmozdítása közötti kapcsolat 

számos esetben önkényes. Az OECD a 

szabadalmi adókedvezmények rendszere 

szabályozása érdekében kidolgozta a 

módosított nexus módszert. Ez a módszer 

garantálja, hogy a szabadalmi 

adókedvezmény rendszer keretén belül 

csak azokra a jövedelmekre vonatkozik 

kedvezményes adókulcs, amelyek 

közvetlenül kapcsolódnak a kutatási és 

fejlesztési célú kiadásokhoz. Azonban 

máris látható, hogy a tagállamok a nexus 

és a gazdasági tartalom fogalmát csak 

nehezen tudják innovációs 

adókedvezményeikre alkalmazni. 

Amennyiben 2017 januárjában a 

tagállamok továbbra sem alkalmazzák 

teljes körűen és egységesen a módosított 

nexus módszert a jelenlegi, káros 

szabadalmi adókedvezmények 

kiküszöbölésére, a Bizottságnak új, 

kötelező érvényű jogalkotási javaslatot 

kell előterjesztenie az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 116. cikke 
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alapján, annak érdekében, hogy a régi, 

káros rendszerek felszámolásának 

időpontját 2017. június 30-ra helyezzék át, 

lerövidítve a szerzett jogokra vonatkozó 

szabály alkalmazási időszakát. A KKTA-

nak kell fel kell számolnia a nyereség 

szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

adótervezés révén történő 

átcsoportosítását. A KKTA-nak kell fel 

kell számolnia a nyereség szellemi 

tulajdonnal kapcsolatos adótervezés révén 

történő átcsoportosítását. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.6.2016 A8-0189/102 

Módosítás  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

az S&D 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 

6 bekezdés – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok nem mentesítik az 

adózót az olyan külföldi eredetű jövedelem 

után fizetendő adó alól, amelyet az adózó 

egy harmadik országban lévő gazdálkodó 

egységtől nyereségfelosztásként, egy 

harmadik országban lévő gazdálkodó 

egységben tulajdonolt részvények 

értékesítéséből származó bevételként, vagy 

egy harmadik országban található állandó 

telephelyről származó jövedelemként 

kapott, amennyiben a gazdálkodó egység 

vagy az állandó telephely nyereségét 

terhelő adó kiszámításához alkalmazott, 

jogszabályban megállapított társaságiadó-

kulcs – a gazdálkodó egység székhelye 

szerinti országban vagy abban az 

országban, ahol az állandó telephely 

található – alacsonyabb az adózó 

tagállamának társaságiadó-rendszere 

szerint alkalmazandó, jogszabályban 

megállapított adókulcs 40 %-ánál. Ilyen 

esetben az adózó adózni köteles a külföldi 

eredetű jövedelem után, és a harmadik 

országban megfizetett adót levonhatja az 

adóügyi illetősége szerinti államban 

keletkező adókötelezettségéből. A levonás 

összege nem haladhatja meg az adóköteles 

jövedelemre kivethető adónak a levonás 

előtt kiszámított mértékét. 

(1) A tagállamok nem mentesítik az 

adózót az olyan külföldi eredetű és nem 

aktív tevékenységből származó jövedelem 

után fizetendő adó alól, amelyet az adózó 

egy harmadik országban lévő gazdálkodó 

egységtől nyereségfelosztásként, egy 

harmadik országban lévő gazdálkodó 

egységben tulajdonolt részvények 

értékesítéséből származó bevételként, vagy 

egy harmadik országban található állandó 

telephelyről származó jövedelemként 

kapott, amennyiben a gazdálkodó egység 

vagy az állandó telephely nyereségét 

terhelő adó kiszámításához alkalmazott, 

jogszabályban megállapított társaságiadó-

kulcs – a gazdálkodó egység székhelye 

szerinti országban vagy abban az 

országban, ahol az állandó telephely 

található – alacsonyabb 15 %-nál. Ilyen 

esetben az adózó adózni köteles a külföldi 

eredetű jövedelem után, és a harmadik 

országban megfizetett adót levonhatja az 

adóügyi illetősége szerinti államban 

keletkező adókötelezettségéből. A levonás 

összege nem haladhatja meg az adóköteles 

jövedelemre kivethető adónak a levonás 

előtt kiszámított mértékét. Az adóalany 

akkor kaphat mentességet, ha bebizonyítja 

adóhatóságainak, hogy a külföldi eredetű 

jövedelem aktív tevékenységből származik, 
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amelyet a társaság a tevékenységhez 

mérten arányos, a társaságnál elszámolt 

nyereség mértékét alátámasztó mértékű 

személyzeti ellátottsággal, felszereltséggel, 

eszközállománnyal és helyiségekben 

folytat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.6.2016 A8-0189/103 

Módosítás  103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

az S&D 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 

7 bekezdés – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A jogügyletek vagy jogügylet-

sorozatok (1) bekezdésnek megfelelően 

történő figyelmen kívül hagyása esetén az 

adókötelezettséget a nemzeti jog szerinti 

gazdasági tartalom alapján kell 

meghatározni. 

(3) A jogügyletek vagy jogügylet-

sorozatok (1) bekezdésnek megfelelően 

történő figyelmen kívül hagyása esetén az 

adókötelezettséget a nemzeti jog szerinti, a 

2. cikkben megállapított gazdasági 

tartalom alapján kell meghatározni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.6.2016 A8-0189/104 

Módosítás  104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

az S&D 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 tényleges társaságiadó-

kulcs alacsonyabb 15%-nál; az adóalap 

csökkentése céljából az adott országokban 

megállapított intézkedések megtételét 

megelőzően ezt az adókulcsot a nyereség 
alapján értékelik; az adókulcsot a 

világgazdasági helyzet alakulásának 

megfelelően minden évben újraértékelik; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Módosítás  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

az S&D 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 – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok nem alkalmazzák az (1) 

bekezdést, ha a gazdálkodó egység 

valamely tagállamban vagy olyan 

harmadik országban rendelkezik adóügyi 

illetőséggel, amely részes fele az EGT-

megállapodásnak, illetve egy harmadik 

országbeli gazdálkodó egység valamely 

tagállamban található állandó telephelye 

vonatkozásában, kivéve abban az esetben, 

ha az egység telephelye teljesen 

mesterséges, és olyan mértékben, 

amennyire a gazdálkodó egység 

tevékenysége során olyan, nem valódi 

jogügyleteket bonyolít, amelyek 

bevezetésénél adóelőny szerzése volt az 

elsődleges cél. 

A tagállamok nem alkalmazzák az (1) 

bekezdést, ha a gazdálkodó egység 

valamely tagállamban vagy olyan 

harmadik országban rendelkezik adóügyi 

illetőséggel, amely részes fele az EGT-

megállapodásnak, illetve egy harmadik 

országbeli gazdálkodó egység valamely 

tagállamban található állandó telephelye 

vonatkozásában, kivéve ha az adózó 

bizonyítani tudja, hogy az ellenőrzött 

külföldi társaság tényleges kereskedelmi 

okokból jött létre és gazdasági 

tevékenységét a társaságnál elszámolt 

nyereség mértékének megfelelő 

személyzeti ellátottsággal, felszereltséggel, 

eszközállománnyal és helyiségekben 

folytatja. A biztosítók egyedi esetében nem 

tekintendő valódi jogügyletnek, ha egy 

anyavállalat kockázatait saját 

leányvállalatain keresztül 

viszontbiztosítja. 

Or. en 

 

 


