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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a költségvetési együttműködésre vonatkozó, 2020. december 16-i 
intézményközi megállapodást, és emlékeztet az uniós digitális illeték mint saját forrás 
2023. január 1-jéig történő bevezetésére vonatkozó, jogilag kötelező erejű 
kötelezettségvállalásra;

2. sajnálja, hogy az OECD a terveknek megfelelően 2020 végéig nem tudott konszenzusra 
jutni a digitális gazdaság adóztatása terén;

3. hangsúlyozza, hogy az intézményközi megállapodás arra kötelezi a Tanácsot, a 
Parlamentet és a Bizottságot, hogy visszafordíthatatlanul törekedjenek egy olyan uniós 
digitális illeték bevezetésére, amely saját forrásként bekerül a hosszú távú uniós 
költségvetésbe; hangsúlyozza, hogy függetlenül attól, hogy az alapszabályokat az 
OECD vagy az EU szintjén határozzák-e meg, a tagállamokban a digitális gazdaság 
adóztatásából származó bevételek saját forrássá válnak;

4. emlékeztet arra, hogy az uniós digitális illeték ellensúlyozni fogja az adóalap-eróziót, 
egyenlő versenyfeltételeket biztosít és a mobil adóalapok befogásával javítja az adózás 
méltányosságát; úgy véli, hogy bevételei szorosan kapcsolódnának az egységes piac és 
a „digitális Unió” nyitott határaihoz;

5. fenntartja, hogy az uniós digitális illeték egy új sajátforrás-kosár részét fogja képezni, 
amelynek bevételei elegendőek lesznek ahhoz, hogy a hosszú távú uniós költségvetésen 
keresztül fedezzék az Uniós Helyreállítási Eszköz vissza nem térítendő támogatási 
komponensének visszafizetési költségeit, amelyek várhatóan évente átlagosan 15 
milliárd EUR-t, 2028 és 2058 között pedig legfeljebb évi 29,25 milliárd EUR-t tesznek 
ki, elkerülve ugyanakkor az uniós programok kiadásainak csökkentését; megállapítja, 
hogy a bevétel a becslések szerint több milliárd eurótól több tízmilliárd euróig terjedhet, 
többek között az adóköteles bevételektől, az adóalanytól, az adózás helyétől, az adó 
kiszámításától és mértékétől függően;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy az uniós digitális illetékre mint saját forrásra vonatkozó 
jogalkotási javaslat előkészítése során építse be a Parlament álláspontját, és felhívja a 
Tanácsot, hogy az ütemtervvel összhangban mielőbb fogadja el a javaslatot.


