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Módosítás 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0015/2021
Sven Giegold
Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Lényeges továbbá, hogy újra kell 
gondolni a 2011/16/EU irányelv 
értékelésének nyomonkövetési folyamatát, 
amely az előnyökre vonatkozó adatok 
összegyűjtése terén – mindenekelőtt a 
rendelkezésre álló adatok hiánya miatt – 
nem bizonyult maradéktalanul 
hatékonynak.
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Módosítás 78
Hélène Laporte
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0015/2021
Sven Giegold
Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011/16/EU irányelv 5. cikke 
értelmében a megkereső hatóság kérésére a 
megkeresett hatóság közöl a megkereső 
hatósággal minden olyan információt, 
amely a birtokában van, vagy amelyet 
közigazgatási vizsgálatok eredményeként 
megszerez, és amely előreláthatólag fontos 
az irányelv hatálya alá tartozó adókra 
vonatkozó tagállami nemzeti jogszabályok 
igazgatása és végrehajtása szempontjából. 
Az információcsere eredményességének 
biztosítása és a megkeresések indokolatlan 
elutasításának megakadályozása, valamint 
mind az adóhatóságok, mind az adófizetők 
számára a jogi egyértelműség és 
bizonyosság biztosítása érdekében 
pontosan meg kell határozni az előrelátható 
fontosság követelményét. Ebben az 
összefüggésben pontosítani kell azt is, 
hogy az előrelátható fontosság 
követelménye nem alkalmazandó a 
kiegészítő információk iránt a 2011/16/EU 
irányelv 8a. cikke szerint benyújtott olyan 
megkeresésekre, amelyek a határokon 
átnyúló feltételes adómegállapításokkal 
vagy előzetes ármegállapításokkal 
kapcsolatosak.

(3) A 2011/16/EU irányelv 5. cikke 
értelmében a megkereső hatóság kérésére a 
megkeresett hatóság közöl a megkereső 
hatósággal minden olyan információt, 
amely a birtokában van, vagy amelyet 
közigazgatási vizsgálatok eredményeként 
megszerez, és amely előreláthatólag fontos 
az irányelv hatálya alá tartozó adókra 
vonatkozó tagállami nemzeti jogszabályok 
igazgatása és végrehajtása szempontjából. 
Az egyes tagállamok között a 2011/16/EU 
irányelv rendelkezéseinek végrehajtása 
tekintetében fennálló különbségek 
akadályozhatják az adóhatóságok más 
tagállamok adóhatóságaival való 
együttműködését. Az információcsere 
eredményességének biztosítása és a 
megkeresések indokolatlan elutasításának 
megakadályozása, valamint mind az 
adóhatóságok, mind az adófizetők számára 
a jogi egyértelműség és bizonyosság 
biztosítása érdekében pontosan meg kell 
határozni az előrelátható fontosság 
követelményét. Ebben az összefüggésben 
pontosítani kell azt is, hogy az előrelátható 
fontosság követelménye nem alkalmazandó 
a kiegészítő információk iránt a 
2011/16/EU irányelv 8a. cikke szerint 
benyújtott olyan megkeresésekre, amelyek 
a határokon átnyúló feltételes 
adómegállapításokkal vagy előzetes 
ármegállapításokkal kapcsolatosak.
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Módosítás 79
Hélène Laporte
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0015/2021
Sven Giegold
Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel arra, hogy a digitális 
platformokon működő értékesítők 
jövedelmének vagy adóalapjainak nagy 
része határokon átnyúló módon áramlik, az 
érintett tevékenységgel kapcsolatos 
információk benyújtása újabb pozitív 
eredményeket hozna, ha ezeket azon 
tagállamokkal is közölnék, amelyek 
jogosultak lennének a jövedelem 
adóztatására. Az adóhatóságok közötti 
automatikus információcsere azért 
különösen fontos, mert az említett 
hatóságok a hozzájuk eljuttatott megfelelő 
információk alapján megfelelő módon 
állapíthatják meg az esedékes 
jövedelemadókat és héát.

(8) Tekintettel arra, hogy a digitális 
platformokon működő értékesítők 
jövedelmének vagy adóalapjainak nagy 
része határokon átnyúló módon áramlik, az 
érintett tevékenységgel kapcsolatos 
információk benyújtása újabb pozitív 
eredményeket hozna, ha ezeket azon 
tagállamokkal is közölnék, amelyek 
jogosultak lennének a jövedelem 
adóztatására, figyelembe véve, hogy a 
tagállamok számára jelentős adóbevétel-
kiesést okoz az, ha az értékesítők nem 
vallják be a digitális platformokon 
keresztül kapott jövedelmet. Az 
adóhatóságok közötti automatikus 
információcsere azért különösen fontos, 
mert az említett hatóságok a hozzájuk 
eljuttatott megfelelő információk alapján 
megfelelő módon állapíthatják meg az 
esedékes jövedelemadókat és héát.
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Módosítás 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck, Hélène Laporte
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0015/2021
Sven Giegold
Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az adókijátszás és az adókikerülés 
megakadályozásának céljának 
megvalósulása azzal lenne biztosítható, ha 
a digitális platformok üzemeltetőinek korai 
szakaszban kellene adatokat szolgáltatnia a 
platformon keresztül megszerzett 
jövedelmekről, még mielőtt a nemzeti 
adóhatóság elkészíti az éves 
adómegállapítást. A tagállami 
adóhatóságok munkájának megkönnyítése 
érdekében a benyújtott információkat a 
benyújtást követő egy hónapon belül ki 
kell cserélni. Az automatikus 
információcsere megkönnyítése és a 
források hatékonyabb felhasználásának 
elősegítése érdekében az 
információcserének az Unió által 
kifejlesztett, meglévő közös 
kommunikációs hálózaton (CCN) keresztül 
kell történnie.

(15) Az adókijátszás és az adókikerülés 
megakadályozásának céljának 
megvalósulása azzal lenne biztosítható, ha 
a digitális platformok üzemeltetőinek korai 
szakaszban kellene adatokat szolgáltatnia a 
platformon keresztül megszerzett 
jövedelmekről, még mielőtt a nemzeti 
adóhatóság elkészíti az éves 
adómegállapítást. A tagállami 
adóhatóságok munkájának megkönnyítése 
érdekében a benyújtott információkat a 
benyújtást követő egy hónapon belül ki 
kell cserélni. Az automatikus 
információcsere megkönnyítése és a 
források hatékonyabb felhasználásának 
elősegítése érdekében az 
információcserének az Unió által 
kifejlesztett, meglévő közös 
kommunikációs hálózaton (CCN) keresztül 
kell történnie. Azt elkerülendő, hogy a 
kkv-kra további bürokratikus terhek 
nehezedjenek, a globális szinten 
50 millió EUR alatti és uniós szinten 
10 millió EUR alatti éves bevétellel 
rendelkező digitálisplatform-üzemeltetők 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
többletköltségek nélkül továbbra is a 
tagállami jogszabályok alapján már 
használatban lévő eljárások és eszközök 
révén szolgáltassanak adatot a nemzeti 
hatóságoknak.
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Módosítás 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0015/2021
Sven Giegold
Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Alapvető fontosságú a tagállamok 
között a 2011/16/EU irányelv alapján 
kicserélt személyes adatok tényleges 
védelme. Ha egy vagy több tagállamban a 
személyes adatok megsértésére kerül sor az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikkének 12. pontja 
értelmében24, a tagállamoknak mint 
adatkezelőknek el kell dönteni, hogy vajon 
a jogsértés szükségessé teszi-e az 
információcsere felfüggesztését azon 
tagállammal (tagállamokkal), ahol a 
jogsértés bekövetkezett, és vajon fel kell-e 
kérni a Bizottságot mint adatfeldolgozót az 
ilyen információcsere felfüggesztésére. A 
felfüggesztésnek addig kell tartania, amíg a 
tagállamok fel nem kérik a Bizottságot, 
hogy tegye lehetővé a 2011/16/EU irányelv 
szerinti információcserét a jogsértés helye 
szerinti tagállammal.

(25) Alapvető fontosságú a tagállamok 
között a 2011/16/EU irányelv alapján 
kicserélt személyes adatok – különösen a 
tagállamok számára adóügyekben 
biztosított előjogokkal kapcsolatos 
adatok – tényleges védelme. Ha egy vagy 
több tagállamban a személyes adatok 
megsértésére kerül sor az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
4. cikkének 12. pontja értelmében24, a 
tagállamoknak mint adatkezelőknek el kell 
dönteni, hogy vajon a jogsértés 
szükségessé teszi-e az információcsere 
felfüggesztését azon tagállammal 
(tagállamokkal), ahol a jogsértés 
bekövetkezett, és vajon fel kell-e kérni a 
Bizottságot mint adatfeldolgozót az ilyen 
információcsere felfüggesztésére. A 
felfüggesztésnek addig kell tartania, amíg a 
tagállamok fel nem kérik a Bizottságot, 
hogy tegye lehetővé a 2011/16/EU irányelv 
szerinti információcserét a jogsértés helye 
szerinti tagállammal.

__________________ __________________

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános 

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
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adatvédelmi rendelet, HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

adatvédelmi rendelet, HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).
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