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10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az összevont adóalap arányos 

felosztására alkalmazott képletnek három 

azonos súlyozású tényezőt (munkaerő, 

eszközök és rendeltetési hely szerinti 

árbevétel) kell tartalmaznia. Az azonos 

súlyozású tényezőknek kiegyensúlyozott 

megközelítést kell tükrözniük az 

adóköteles nyereség releváns tagállamok 

közötti elosztása tekintetében, és 

biztosítaniuk kell, hogy a nyereség ott 

adózzon, ahol ténylegesen keletkezik. A 

munkaerőt és az eszközöket tehát ahhoz a 

tagállamhoz kell rendelni, ahol a 

munkavégzésre sor kerül, illetve ahol az 

eszközök találhatók, ezáltal a származási 

tagállamok érdekei megfelelő súlyt 

kapnának, míg az árbevételt az áruk vagy a 

szolgáltatások rendeltetési helye szerinti 

tagállamhoz kell rendelni. Az Unióban a 

bérszint tekintetében meglévő különbségek 

kimutatása és ezáltal az összevont adóalap 

igazságosabb elosztásának lehetővé tétele 

érdekében a munkaerő-tényezőnek mind a 

bérköltséget, mind a munkavállalók számát 

tartalmaznia kell (fele-fele arányban). Az 

eszköztényezőnek viszont minden 

befektetett tárgyi eszközt tartalmaznia kell, 

az immateriális javakat és a pénzügyi 

(10) Az összevont adóalap arányos 

felosztására alkalmazott képletnek négy 

azonos súlyozású tényezőt (munkaerő, 

eszközök, rendeltetési hely szerinti 

árbevétel és az online platformokat és a 

szolgáltatásokat igénybe vevők személyes 

adatainak gyűjtése és felhasználása) kell 

tartalmaznia. Az azonos súlyozású 

tényezőknek kiegyensúlyozott 

megközelítést kell tükrözniük az 

adóköteles nyereség releváns tagállamok 

közötti elosztása tekintetében, és 

biztosítaniuk kell, hogy a nyereség ott 

adózzon, ahol ténylegesen keletkezik. A 

munkaerőt és az eszközöket tehát ahhoz a 

tagállamhoz kell rendelni, ahol a 

munkavégzésre sor kerül, illetve ahol az 

eszközök találhatók, ezáltal a származási 

tagállamok érdekei megfelelő súlyt 

kapnának, míg az árbevételt az áruk vagy a 

szolgáltatások rendeltetési helye szerinti 

tagállamhoz kell rendelni. Az Unióban a 

bérszint tekintetében meglévő különbségek 

kimutatása és ezáltal az összevont adóalap 

igazságosabb elosztásának lehetővé tétele 

érdekében a munkaerő-tényezőnek mind a 

bérköltséget, mind a munkavállalók számát 

tartalmaznia kell (fele-fele arányban). Az 
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eszközöket azonban nem, mert mobilis 

jellegűek, továbbá azért, mert fennáll a 

veszélye annak, hogy meg lehet kerülni 

ezen irányelv szabályait. Ahol rendkívüli 

körülmények miatt védzáradék is 

beépítésre kerül, annak biztosítania kell a 

bevétel elosztásával kapcsolatos alternatív 

módszer alkalmazását azon esetekben, ahol 

az adóalap felosztása nem tükrözi 

méltányosan az üzleti tevékenység 

nagyságát. 

eszköztényezőnek viszont csak befektetett 

tárgyi eszközöket kell tartalmaznia. Ahol 

rendkívüli körülmények miatt védzáradék 

is beépítésre kerül, annak biztosítania kell a 

bevétel elosztásával kapcsolatos alternatív 

módszer alkalmazását azon esetekben, ahol 

az adóalap felosztása nem tükrözi 

méltányosan az üzleti tevékenység 

nagyságát. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás az ECON bizottság elfogadott 10. módosítását veszi át, azonban beilleszti a 

„befektetett” szót a tárgyi eszközök elé. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) A Bizottság haladéktalanul új 

hatásvizsgálatot végez a tagállami 

adóhatóságok által immár elérhető, az 

OECD-standardoknak megfelelő 

országonkénti jelentésekben szereplő 

átfogóbb és pontos adatforrások alapján. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) A személyes adatok üzleti célú 

gyűjtésének és felhasználásának 

meghatározását az online platformokat és 

a szolgáltatásokat igénybe vevők 

személyes adatainak gyűjtése és 

felhasználása vonatkozásában az (EU) 

2016/679 rendeletnek megfelelően kell 

megadni. 

 i. A tagállamonkénti adatgyűjtés 

kizárólag az online platformok és 

szolgáltatások használóinak az eredeti 

származási helyen összegyűjtött adataira 

vonatkozik, az átmenő és tárolt adatok 

gyűjtésére nem. 

 ii. Az online platformok és 

szolgáltatások használói személyes 

adatinak felhasználása során biztosítani 

kell, hogy a képletben szereplő egyéb 

tényezők, például az eladások ne 

szerepeljenek kétszer. 

Or. en 

 

 


