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1.6.2016 A8-0189/106 

Módosítás  106 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

Jelentés A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) 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 közötti kapcsolat számos esetben 

önkényes, és a szabadalmi 

adókedvezmény-rendszerek 

eredményeként valamennyi kormány, így 

az ilyen szakpolitikát folytató kormányok 

is, gyakran az adóbevételek jelentős 

csökkenésével szembesülnek, hiszen a 

jelenlegi modellek negatív versenyhez 

vezetnek a multinacionális 

vállalatcsoportok tényleges 

adóhozzájárulása tekintetében. Sőt, a 

szabadalmi, tudásbázissal kapcsolatos és 

K+F adókedvezmények mindeddig nem 

bizonyultak eredményesnek az Unióban 

az innováció előmozdítása terén, és a K+F 

jobban serkenthető támogatások és a 

kiadások adóból való közvetlen 

levonhatósága révén. 

Or. en 



 

AM\1097065HU.doc  PE596.865v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.6.2016 A8-0189/107 

Módosítás  107 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 A8-0189/108 

Módosítás  108 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 A8-0189/109 

Módosítás  109 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 Jogdíj-korlátozási szabály 

 (1) A jogdíjköltségek teljes mértékben 

levonhatók a felmerülésük szerinti 

adóévben, ha a jogdíjban részesülő 

személy megfelelő jövedelmére vagy az 

adózó által fizetendő licencdíjra olyan 

tényleges adókulcs alkalmazandó, amely 

legalább az adózóra le nem vonható 

költségek esetén alkalmazható 

adókulccsal megegyező. 

 (2) Azok a jogdíjköltségek, amelyek 

tekintetében a jogdíjban részesülő személy 

megfelelő jövedelmére vagy a fizetendő 

licencdíjra a rendeltetési helyen olyan 

tényleges adókulcs alkalmazandó, amely 

alacsonyabb az adózóra le nem vonható 

költségek esetén alkalmazható 

adókulcsnál, csak a tényleges adókulcsok 

különbségével arányos mértékben 

vonhatók le. 

 E bekezdés alkalmazásában az „arányos” 

azt jelenti, hogy az adózóra, illetve a 

jogdíjból származó jövedelemben 

részesülő személyre alkalmazandó 

tényleges adókulcsok közötti, adott 

százaléknyi különbség esetén az adózó a 

jogdíjköltségek ugyanannyi százalékát 
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vonhatja le. 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
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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 b cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4b. cikk 

 Immateriális javakon alapuló 

preferenciális adózási rendszerek 

 (1) Azok az adózók, amelyekre 2016. 

június 30. előtt a módosított nexus 

módszert nem tükröző, immateriális 

javakon alapuló preferenciális adózási 

rendszer (úgynevezett szabadalmi vagy 

szellemi tulajdonjogi adókedvezmény-

rendszer) vonatkozott, 2017. december 31. 

után nem élvezhetik ezeket az előnyöket. 

 (2) Azok az adózók számára, 

amelyekre 2016. június 30. előtt nem 

vonatkozott a módosított nexus módszert 

nem tükröző, immateriális javakon 

alapuló preferenciális adózási rendszer 

(úgynevezett szabadalmi vagy szellemi 

tulajdonjogi adókedvezmény-rendszer), 

biztosítani kell ezeket az előnyöket. 

 (3) Azok az adózók, amelyekre a 

módosított nexus módszert tükröző, 

immateriális javakon alapuló 

preferenciális adózási rendszer 

(úgynevezett szabadalmi vagy szellemi 

tulajdonjogi adókedvezmény-rendszer) 

vonatkozik, 2021. december 31. után nem 

élvezhetik ezeket az előnyöket. 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 c cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4c. cikk 

 Banktitkot fenntartó vagy alacsony 

adómértéket alkalmazó adójogrendszerek 

 (1) A tagállamok forrásadót vetnek ki 

az ebben a tagállamban letelepedett 

gazdálkodó egységek által egy, ezen 

irányelv értelmében banktitkot fenntartó 

vagy alacsony adómértéket alkalmazó 

adójogrendszerben letelepedett 

gazdálkodó egységnek teljesített 

kifizetésekre, amennyiben a kifizetést 

fogadó, banktitkot fenntartó vagy 

alacsony adómértéket alkalmazó 

adójogrendszerben letelepedett 

gazdálkodó egységre nem vonatkozik 

minimális tényleges adóztatási előírás. 

 (2) A nem közvetlenül egy banktitkot 

fenntartó vagy alacsony adómértéket 

alkalmazó adójogrendszerben letelepedett 

gazdálkodó egységnek teljesített olyan 

kifizetésekre, amelyekről azonban 

ésszerűen feltételezhető, hogy azokat 

közvetett módon, pl. egyszerűen más 

országokban letelepedett közvetítők útján, 

valamely banktitkot fenntartó vagy 

alacsony adómértéket alkalmazó 

adójogrendszerben letelepedett 

gazdálkodó egységnek teljesítik, szintén 
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alkalmazandók az (1) bekezdés 

rendelkezései. 

 (3) A tagállamok minden olyan kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt 

kellő időben módosítanak, amely jelenleg 

kizárja ilyen mértékű forrásadó 

alkalmazását, hogy elháríthatók legyenek 

a jogi akadályok e kollektív védintézkedés 

elől. 

Or. en 

 

 


