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Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel az EU tisztességtelen, illetve 
agresszív adózási gyakorlatokkal 
szembesül, például azzal a ténnyel, hogy az 
uniós tagállamok vesztesége évente 160–
190 milliárd euró között mozog12 a 
multinacionális vállalatok adókijátszása és 
nyereségátcsoportosítása miatt; mivel ez a 
veszteség jelentős nagyságrendű, 
tekintettel az egészségügyi, társadalmi és 
gazdasági válságra, amellyel az Unió 
jelenleg is küzd; mivel 2016-ban az uniós 
adófizetők 1,5 billió eurónyi vagyont 
tartottak offshore számlákon, ami átlagosan 
46 milliárd eurónyi adóbevétel-kiesést 
eredményezett az Unióban az egyének 
adókijátszása miatt13; mivel ezek az 
összegek csak a magánszemélyek és a 
vállalatok által elkövetett adókikerülés 
általános problémájának egy részét 
képezik, és ezt az értéket jogellenesen 
vonják le a nemzeti költségvetésekből, és 
ezért további terhet jelentenek a 
szabályokat betartó adófizetők számára;

_________________
12 Dover, R. és mások: „Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in the 
European Union” (Az átláthatóság, a 
koordináció és a konvergencia 
meghonosítása az Európai Unión belüli 
társaságiadó-politikákban), 1. rész: 

A. mivel az EU tisztességtelen, illetve 
agresszív adózási gyakorlatokkal 
szembesül, például azzal a ténnyel, hogy az 
uniós tagállamok vesztesége évente 160–
190 milliárd euró között mozog12 a 
vagyonos magánszemélyek és 
multinacionális vállalatok adókijátszása és 
nyereségátcsoportosítása miatt; mivel ez a 
veszteség jelentős nagyságrendű, 
tekintettel az egészségügyi, társadalmi és 
gazdasági válságra, amellyel az Unió 
jelenleg is küzd; mivel 2016-ban az uniós 
adófizetők 1,5 billió eurónyi vagyont 
tartottak offshore számlákon, ami átlagosan 
46 milliárd eurónyi adóbevétel-kiesést 
eredményezett az Unióban az egyének 
adókijátszása miatt13; mivel ezek az 
összegek csak a magánszemélyek és a 
vállalatok által elkövetett adókikerülés 
általános problémájának egy részét 
képezik, és ezt az értéket jogellenesen 
vonják le a nemzeti költségvetésekből, és 
ezért további terhet jelentenek a 
szabályokat betartó adófizetők számára;

_________________
12 Dover, R. és mások: „Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in the 
European Union” (Az átláthatóság, a 
koordináció és a konvergencia 
meghonosítása az Európai Unión belüli 
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„Assessment of the magnitude of 
aggressive corporate tax planning” (Az 
agresszív társaságiadó-tervezés 
nagyságrendjének értékelése), Európai 
Parlament, Parlamenti Kutatási 
Szolgáltatások Főigazgatósága, Európai 
Hozzáadott Érték Osztály, 2015. 
szeptember.
13 Európai Bizottság, Adóügyi és 
Vámuniós Főigazgatóság, adóügyi 
tanulmányok, 76. sz. munkadokumentum, 
„Estimating International Tax Evasion by 
Individuals” („A nemzetközi egyéni 
adókijátszás mértékének felbecslése”), 
2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf 

társaságiadó-politikákban), 1. rész: 
„Assessment of the magnitude of 
aggressive corporate tax planning” (Az 
agresszív társaságiadó-tervezés 
nagyságrendjének értékelése), Európai 
Parlament, Parlamenti Kutatási 
Szolgáltatások Főigazgatósága, Európai 
Hozzáadott Érték Osztály, 2015. 
szeptember.
13 Európai Bizottság, Adóügyi és 
Vámuniós Főigazgatóság, adóügyi 
tanulmányok, 76. sz. munkadokumentum, 
„Estimating International Tax Evasion by 
Individuals” („A nemzetközi egyéni 
adókijátszás mértékének felbecslése”), 
2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf 

Or. en
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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; 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 
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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;

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; g) bizalmi 
vagyonkezelési konstrukciókba, 
alapítványokba és nonprofit szervezetekbe 
történő vagyonátruházások;

Or. en


