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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0050/78 

Módosítás  78 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5 a) Az esélyegyenlőség megteremtése 

és az adóverseny, valamint az abból eredő 

társaságiadókulcs-csökkentési verseny 

megszüntetése érdekében a közös 

összevont társaságiadó-alappal 

párhuzamosan be kellene vezetni a 

tényleges társaságiadó-kulcs legkisebb 

alkalmazható mértékét annak elkerülése 

érdekében, hogy a tisztességtelen 

adóalapverseny tisztességtelen 

adókulcsversennyé alakuljon át. Ezért 

célszerű, hogy az Unió a lehető 

legrövidebb időn belül fogadjon el egy 

közös, valamennyi tagállamban 

alkalmazandó tényleges 

társaságiadókulcs-minimumot. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0050/79 

Módosítás  79 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5 b) Az adóhatóságok számára az egyik 

fő problémát az jelenti, hogy lehetetlen 

időben hozzájutni a multinacionális 

vállalatok adótervezési stratégiáival 

kapcsolatos teljes körű és releváns 

információkhoz. Ezen információkat 

nyilvánosságra kellene hozni az 

adóhatóságok adózási kockázatokkal 

szembeni gyors reagálása érdekében, e 

kockázatok eredményesebb felmérése, 

célzott ellenőrzési műveletek végrehajtása 

és a hatályos jogszabályok szükséges 

módosítására vonatkozó figyelmeztetések 

révén. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0050/80 

Módosítás  80 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az adóköteles jövedelmet 

csökkenteni kell a működés költségeivel és 

bizonyos egyéb tételekkel. Az 

elszámolható (levonható), az üzleti 

tevékenységgel összefüggő ráfordítások 

tartalmazzák az értékesítés teljes költségét, 

továbbá a jövedelemteremtéshez, -

fenntartáshoz és -biztosításhoz kapcsolódó 

ráfordításokat. A gazdaságban folyó 

innováció támogatása és a belső piac 

korszerűsítése érdekében levonásokat, 

köztük többletlevonásokat kell biztosítani 

a kutatási-fejlesztési költségek után, és 

ezeket a felmerülés évében (az 

ingatlanvagyon kivételével) teljes 

mértékben elszámolhatóvá kell tenni. A 

kapcsolt vállalkozásokkal nem rendelkező, 

különösen innovatív induló 

kisvállalkozásokat (ebbe a kategóriába 

tartoznak mindenekelőtt az induló 

innovatív vállalkozások) szintén 

támogatni kell a kutatási-fejlesztési 

költségek utáni emelt többletlevonás 

útján. A jogbiztonság érdekében a nem 

levonható költségekről is listát kell 

készíteni. 

(8) Az adóköteles jövedelmet 

csökkenteni kell a működés költségeivel és 

bizonyos egyéb tételekkel. Az 

elszámolható (levonható), az üzleti 

tevékenységgel összefüggő ráfordítások 

tartalmazzák az értékesítés teljes költségét, 

továbbá a jövedelemteremtéshez, -

fenntartáshoz és -biztosításhoz kapcsolódó 

ráfordításokat. A gazdaságban folyó 

innováció támogatása és a belső piac 

korszerűsítése érdekében levonásokat és az 

adófizetők számára adójóváírást kell 

biztosítani a személyzethez, az 

alvállalkozókhoz, a kölcsönzött 

munkavállalókhoz, valamint a 

szabadúszókhoz kapcsolódó tényleges 

kutatási-fejlesztési kiadásaik után, és 

ezeket a felmerülés évében (az 

ingatlanvagyon kivételével) teljes 

mértékben elszámolhatóvá kell tenni. A 

levonásokkal való visszaélés elkerülése 

érdekében egyértelműen meg kell 

határozni a tényleges kutatási-fejlesztési 

kiadások fogalmát. A jogbiztonság 

érdekében a nem levonható költségekről is 

listát kell készíteni. Továbbá annak 

elkerülése érdekében, hogy esetlegesen 

káros, új pénzügyi eszközök kutatását és 

fejlesztését finanszírozzák, valamint a 

kutatási-fejlesztési kedvezményeknek a 
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kulcsfontosságú stratégiai és a jövővel 

kapcsolatos beruházásokra való 

korlátozása érdekében az ilyen kapcsolódó 

tényleges költségeknek nem szabad 

levonhatóaknak lenniük, amennyiben 

azok pénzügyi vállalkozásokra 

vonatkoznak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0050/81 

Módosítás  81 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A (2) bekezdéstől eltérve, a 

kutatási-fejlesztési kiadások nem 

vonhatók le, amennyiben azok új 

pénzügyi termékek pénzügyi vállalkozások 

általi kidolgozására vonatkoznak. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Módosítás  82 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2018 

Paul Tang 

Közös társaságiadó-alap 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

62 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 62a. cikk 

 Közös tényleges adókulcsminimum 

 A Bizottság 2018. december 31-ig 

jogalkotási javaslatot nyújt be a minden 

tagállamban alkalmazandó, legalább 

20%-os tényleges társaságiadókulcs-

minimumra vonatkozóan. 

Or. en 

 

 


