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8.9.2021 A9-0193/14

Módosítás 14
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Manon Aubry, José Gusmão
a The Left képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
O preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

O. mivel a DAC3 automatikus 
információcserére vonatkozó rendelkezései 
a jelentett, határokon átnyúló vonatkozású 
feltételes adómegállapítások (ACBR) és az 
előzetes ármegállapodások (APA) 
számának jelentős növekedéséhez vezettek 
a korábbi időszakhoz képest, amikor ezeket 
csak ritkán, spontán módon osztották meg 
annak ellenére, hogy 1977 óta jogilag 
kötelező erejű követelmény számos ACBR 
és APA megosztása, mivel 2017-ben 652 
ACBR-t/APA-t jelentettek, míg 2016-ban 
csak 529-et, 2015-ben 113-at és 2014-ben 
11-et;

O. mivel a DAC3 automatikus 
információcserére vonatkozó rendelkezései 
a jelentett, határokon átnyúló vonatkozású 
feltételes adómegállapítások (ACBR) és az 
előzetes ármegállapodások (APA) 
számának jelentős növekedéséhez vezettek 
a korábbi időszakhoz képest, amikor ezeket 
csak ritkán, spontán módon osztották meg 
annak ellenére, hogy 1977 óta jogilag 
kötelező erejű követelmény számos ACBR 
és APA megosztása, mivel 2017-ben 652 
ACBR-t/APA-t jelentettek, míg 2016-ban 
csak 529-et, 2015-ben 113-at és 2014-ben 
11-et; mivel a sikert nem lehet kizárólag a 
jelentett ACBR-ek és APA-k számának 
teljes növekedésével mérni, amint azt a 
LuxLetters-ügy során napvilágra került 
információk is mutatják;
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8.9.2021 A9-0193/15

Módosítás 15
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Manon Aubry, José Gusmão
a The Left képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. megállapítja, hogy a DAC3 
tartalmaz bizonyos vakfoltokat és nem 
szándékolt negatív következményei 
lehetnek, például az, hogy az adóhatóságok 
nem cserélik ki a határokon átnyúló 
vonatkozású feltételes 
adómegállapításokat, ha azok túl 
kedvezőek, vagy az adóhatóságok 
informális megállapodásokhoz 
folyamodnak az információcsere elkerülése 
érdekében; helyteleníti a vagyonos 
magánszemélyek kedvezményes 
elbánásban részesítését; ezért kéri, hogy a 
DAC3 szerinti információcsere hatályát 
terjesszék ki az informális 
megállapodásokra, amelyek nem 
„előzetesek” (pl. az ügyletet követő 
megállapodások vagy a bevallások 
benyújtása utáni megállapodások), az 
előzetes ármegállapodásokra és a 
határokon átnyúló vonatkozású feltételes 
adómegállapításokra, a természetes 
személyekre és az olyan feltételes 
adómegállapításokra, amelyek még 
érvényesek, de amelyeket 2012 előtt adtak 
ki, módosítottak vagy újítottak meg; 
sajnálja, hogy eddig figyelmen kívül 

7. megállapítja, hogy a DAC3 
tartalmaz bizonyos vakfoltokat és nem 
szándékolt negatív következményei 
lehetnek, például az, hogy az adóhatóságok 
nem cserélik ki a határokon átnyúló 
vonatkozású feltételes 
adómegállapításokat, ha azok túl 
kedvezőek, vagy az adóhatóságok 
informális megállapodásokhoz 
folyamodnak az információcsere elkerülése 
érdekében, ahogy azt a luxemburgi 
„tájékoztató levelek” révén történő 
adómegállapítás „árnyék”-rendszerének 
gyakorlata megmutatta;  helyteleníti a 
vagyonos magánszemélyek kedvezményes 
elbánásban részesítését; ezért kéri, hogy a 
DAC3 szerinti információcsere hatályát 
terjesszék ki az informális 
megállapodásokra, amelyek nem 
„előzetesek” (pl. az ügyletet követő 
megállapodások vagy a bevallások 
benyújtása utáni megállapodások), az 
előzetes ármegállapodásokra és a 
határokon átnyúló vonatkozású feltételes 
adómegállapításokra, a természetes 
személyekre és az olyan feltételes 
adómegállapításokra, amelyek még 
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hagyták az Európai Parlament korábbi, 
ezzel kapcsolatos felhívásait; sajnálja, hogy 
a DAC3 keretében szolgáltatott 
információk minősége alacsony, és a 
tagállamok adóhatóságai még nem 
használják széles körben, azt tanácsolja, 
hogy külön értesítést kell küldeni azoknak 
az adóhatóságoknak, ahol a DAC3 hatálya 
alá tartozó feltételes adómegállapításban 
részesülő vállalat adóalanyisággal 
rendelkezik;

érvényesek, de amelyeket 2012 előtt adtak 
ki, módosítottak vagy újítottak meg; 
sajnálja, hogy eddig figyelmen kívül 
hagyták az Európai Parlament korábbi, 
ezzel kapcsolatos felhívásait; sajnálja, hogy 
a DAC3 keretében szolgáltatott 
információk minősége alacsony, és a 
tagállamok adóhatóságai még nem 
használják széles körben, azt tanácsolja, 
hogy külön értesítést kell küldeni azoknak 
az adóhatóságoknak, ahol a DAC3 hatálya 
alá tartozó feltételes adómegállapításban 
részesülő vállalat adóalanyisággal 
rendelkezik;
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8.9.2021 A9-0193/16

Módosítás 16
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Manon Aubry, José Gusmão
a The Left képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9a.  elítéli a luxemburgi 
adómegállapítás „árnyék”-rendszerének 
gyakorlatát, amely a LuxLetters-ügy 
nyomán került napvilágra, és amely 
informális megállapodásokhoz vezet, 
megkerülve a DAC3 által előírt 
jelentéstételt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
sürgősen értékelje a DAC3 
követelményeinek Luxemburg és más, 
hasonló gyakorlatokat alkalmazó 
tagállamok általi esetleges megsértését, és 
szükség esetén indítson 
kötelezettségszegési eljárást;

Or. en


