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30.6.2021 A9-0193/2

Módosítás 2
Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2021
Sven Giegold
Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása
(2020/2046(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
P a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 Pa. mivel a Parlament tiszteletben 
tartja és támogatja a tagállamok közötti 
egészséges adóverseny előnyeit;
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30.6.2021 A9-0193/3

Módosítás 3
Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2021
Sven Giegold
Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása
(2020/2046(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. megállapítja, hogy az 
adóhatóságoknak jobban végre kell 
hajtaniuk és alkalmazniuk kell a 
szabályokat annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék a 
jövedelembevallás elmulasztásának 
kockázatát, és ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy garantálja a szabályok jobb 
végrehajtását; megjegyzi azonban, hogy 
egyes jövedelem- és eszköztípusok 
továbbra sem tartoznak a rendelet hatálya 
alá, ami az adókötelezettségek 
megkerülésének kockázatát hordozza 
magában; felhívja a Bizottságot annak 
felmérésére, hogy mennyire szükséges és 
mi a legmegfelelőbb módja annak, hogy 
az automatikus információcserébe 
beépítsék a tulajdonviszonyokra vonatkozó 
alábbi információkat, jövedelmi tételeket 
és nem pénzügyi eszközöket, és hogy 
nyújtson be konkrét javaslatokat erre 
vonatkozóan: a) az ingatlanok és 
vállalatok tényleges tulajdonosai; b) az 
ingatlanhoz kapcsolódó tőkenyereség és a 
pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó 
tőkenyereség, beleértve a 
valutakereskedést is, különösen annak 
érdekében, hogy az adóhatóságok jobban 
tájékozódhassanak a realizált 
tőkenyereségek azonosítása során; c) a 
nem letéti jellegű osztalékbevétel; d) 
szabadkikötőkben, vámraktárakban vagy 

3. megállapítja, hogy az 
adóhatóságoknak jobban végre kell 
hajtaniuk és alkalmazniuk kell a 
szabályokat annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék a 
jövedelembevallás elmulasztásának 
kockázatát, és ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy garantálja a szabályok jobb 
végrehajtását; megjegyzi azonban, hogy 
egyes jövedelem- és eszköztípusok 
továbbra sem tartoznak a rendelet hatálya 
alá, ami az adókötelezettségek 
megkerülésének kockázatát hordozza 
magában; kéri a Bizottságot annak 
felmérésére, hogy szükséges-e, hogy az 
automatikus információcserébe beépítsék a 
tulajdonviszonyokra vonatkozó alábbi 
információkat, jövedelmi tételeket és nem 
pénzügyi eszközöket anélkül, a polgárokra 
és vállalkozásokra túlzott terheket 
rónának:
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széfekben tárolt nem pénzügyi eszközök, 
például készpénz, műalkotások, arany 
vagy más értéktárgyak; e) jachtok és 
magánrepülőgépek; továbbá f) nagyobb 
személyközi hitelezési, közösségi 
finanszírozási és hasonló platformokon 
vezetett számlák;
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30.6.2021 A9-0193/4

Módosítás 4
Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2021
Sven Giegold
Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása
(2020/2046(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. megállapítja, hogy a DAC1 
hatékonyságát komolyan korlátozza az a 
tény, hogy a tagállamoknak mindössze 
minimum két jövedelemkategóriát kell 
jelenteniük; tudomásul veszi a legutóbbi 
módosítást, amely arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy minden rendelkezésre 
álló információt cseréljenek ki a 2024-től 
kezdődő adómegállapítási időszakok 
esetében legalább négy jövedelemkategória 
vonatkozásában; felhívja a Bizottságot, 
hogy hatásvizsgálat elvégzését követően 
tegye kötelezővé az irányelv alkalmazási 
körébe tartozó valamennyi jövedelem- és 
eszközkategóriára vonatkozó 
jelentéstételt; felhívja a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki hatékony és hozzáférhető 
nyilvántartásokat az információcsere 
céljaira; megjegyzi, hogy ezek az 
erőfeszítések a belföldi adóbeszedést is 
elősegítik;

4. megállapítja, hogy a DAC1 
hatékonyságát komolyan korlátozza az a 
tény, hogy a tagállamoknak mindössze 
minimum két jövedelemkategóriát kell 
jelenteniük; tudomásul veszi a legutóbbi 
módosítást, amely arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy minden rendelkezésre 
álló információt cseréljenek ki a 2024-től 
kezdődő adómegállapítási időszakok 
esetében legalább négy jövedelemkategória 
vonatkozásában; felhívja a tagállamokat, 
hogy alakítsanak ki hatékony és 
hozzáférhető nyilvántartásokat az 
információcsere céljaira; megjegyzi, hogy 
ezek az erőfeszítések a belföldi 
adóbeszedést is elősegítik;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/5

Módosítás 5
Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2021
Sven Giegold
Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása
(2020/2046(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. hangsúlyozza , hogy nincsenek 
előírt szankciók azokra a pénzügyi 
közvetítőkre nézve, amelyek nem tesznek 
jelentést, vagy hamisan vagy helytelenül 
jelentenek információt, és hogy az 
intézkedések tagállamonként jelentősen 
eltérnek; emlékeztet arra, hogy a DAC 25a. 
cikke szerint a tagállamoknak hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
kell alkalmazniuk az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetekre; sajnálja, hogy a 
Bizottság nem készít értékelést a szankciók 
mértékéről vagy visszatartó erejéről az 
egyes tagállamokban, és hogy a Bizottság 
nem javasolt összehasonlításra vagy 
iránymutatásra szolgáló referenciaértékeket 
e tekintetben; felszólít a meg nem felelés 
esetén alkalmazandó visszatartó erejű, 
egységesebb és hatékonyabb szankciók 
bevezetésére;

17. hangsúlyozza , hogy nincsenek 
előírt szankciók azokra a pénzügyi 
közvetítőkre nézve, amelyek nem tesznek 
jelentést, vagy hamisan vagy helytelenül 
jelentenek információt, és hogy az 
intézkedések tagállamonként jelentősen 
eltérnek; emlékeztet arra, hogy a DAC 25a. 
cikke szerint a tagállamoknak hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
kell alkalmazniuk az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetekre; sajnálja, hogy a 
Bizottság nem készít értékelést a szankciók 
mértékéről vagy visszatartó erejéről az 
egyes tagállamokban, és hogy a Bizottság 
nem javasolt összehasonlításra vagy 
iránymutatásra szolgáló referenciaértékeket 
e tekintetben; emlékeztet arra, hogy a 
hatékony végrehajtás a tagállamok adó-, 
közigazgatási, társasági és 
büntetőjogának hatáskörébe tartozik;

Or. en



AM\1235463HU.docx PE694.493v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.6.2021 A9-0193/6

Módosítás 6
Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2021
Sven Giegold
Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása
(2020/2046(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. megjegyzi, hogy a Bizottság 
nyomon követi a DAC-jogszabályok 
tagállami átültetését; rámutat azonban arra, 
hogy eddig nem tett közvetlen és 
eredményes intézkedéseket a tagállamok 
között továbbított adatok elégtelen 
minősége miatt, és nem is tett látogatásokat 
a tagállamokban, továbbá a DAC 
jelentéstételi rendelkezéseinek megsértése 
esetén a tagállamok által kiszabott 
szankciók hatékonyságát sem biztosította; 
felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ezirányú tevékenységét, és hozzon 
közvetlen és eredményes intézkedéseket a 
tagállamok között továbbított adatok 
elégtelen minőségének kezelése érdekében, 
fejlessze tovább a DAC-jogszabályok 
végrehajtására, a kockázatelemzések 
elvégzésére és a beérkezett adózási 
információk felhasználására vonatkozó, a 
tagállamoknak szóló iránymutatását, és 
indítson kötelezettségszegési eljárásokat, 
többek között a Globális Fórum21 és a 
Pénzügyi Akció Munkacsoport 
felülvizsgálatai felhasználásával; felhívja 
az Európai Bizottságot, hogy a DAC 
keretrendszerének közelgő felülvizsgálata 
során helyezze előtérbe az adatminőség 
javításának kérdését;

____________
21 az adóügyi átláthatósággal és 

24. megjegyzi, hogy a Bizottság 
nyomon követi a DAC-jogszabályok 
tagállami átültetését; rámutat azonban arra, 
hogy eddig nem tett közvetlen és 
eredményes intézkedéseket a tagállamok 
között továbbított adatok elégtelen 
minősége miatt, és nem is tett látogatásokat 
a tagállamokban, továbbá a DAC 
jelentéstételi rendelkezéseinek megsértése 
esetén a tagállamok által kiszabott 
szankciók hatékonyságát sem biztosította; 
felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ezirányú tevékenységét, és hozzon 
közvetlen és eredményes intézkedéseket a 
tagállamok között továbbított adatok 
elégtelen minőségének kezelése érdekében, 
fejlessze tovább a DAC-jogszabályok 
végrehajtására, a kockázatelemzések 
elvégzésére és a beérkezett adózási 
információk felhasználására vonatkozó, a 
tagállamoknak szóló iránymutatását; 
felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
DAC keretrendszerének közelgő 
felülvizsgálata során helyezze előtérbe az 
adatminőség javításának kérdését;
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információcserével foglalkozó globális 
fórum.

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/7

Módosítás 7
Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2021
Sven Giegold
Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása
(2020/2046(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy Finnország és Svédország kivételével 
valamennyi tagállam megtagadta a 
Parlament számára a vonatkozó adatokhoz 
való hozzáférést a DAC rendelkezései 
végrehajtásának értékelése céljából; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság nem biztosított a Parlament 
számára hozzáférését a birtokában lévő 
adatokhoz; úgy véli, hogy a Parlament 
ezáltal ténylegesen akadályoztatva van 
abban, hogy betöltse a Bizottság feletti 
politikai ellenőrzési feladatát, amelyet az 
EUSZ 14. cikke és 17. cikke (8) bekezdése 
ír elő; megjegyzi, hogy a végrehajtási 
jelentésnek ezért jelentős hiányosságai 
vannak; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy vessenek véget annak, 
hogy megtagadják a vonatkozó 
dokumentumok megosztását a közvetlenül 
alkalmazandó 1049/2001/EK rendelettel38 
és az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt lojális együttműködés elvével 
összhangban; felhívja a Parlamentet, 
hogy használjon fel minden 
rendelkezésére álló jogi eszközt annak 
biztosítására, hogy megkapja a DAC 
végrehajtásának teljes körű értékeléséhez 
szükséges valamennyi dokumentumot;
____________
38 Az Európai Parlament és a Tanács 

52. megjegyzi, hogy Finnország és 
Svédország kivételével valamennyi 
tagállam megtagadta a Parlament számára 
a vonatkozó adatokhoz való hozzáférést a 
DAC rendelkezései végrehajtásának 
értékelése céljából; elismeri azokat a 
kockázatokat , amelyeket az érzékeny 
adatokhoz való hozzáférés jelentene az 
üzleti titoktartás, az adatbiztonság, 
valamint a Parlament hatásköreinek és 
bürokratikus apparátusának esetleges 
növekedése tekintetében; továbbra is 
óvatosan kezeli az ilyen adatokhoz való 
hozzáférést, tekintettel azok jogi és 
politikai érzékenységére; megjegyzi, hogy 
a végrehajtási jelentésnek ezért jelentős, de 
elfogadható hiányosságai vannak;
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1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 
2001.5.31., 43. o.).
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