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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai Parlament régóta kéri az országonkénti jelentéstételt a nemzetközi adókijátszás és 

adókikerülés elleni hatékony küzdelem kulcsfontosságú eszközeként. Az átláthatóság 

lényeges elem; a megfelelő adóügyi információknak a multinacionális vállalatok által való 

nyilvánosságra hozatala megváltoztathatja a helyzetet, és nemcsak Európában. A társasági 

adóból származó bevételek a fejlődő országok állami bevételeinek jelentős részét képezik, 

ami azt jelenti, hogy ezeket az országokat különösen érinti a társasági adó kikerülése. Az 

Afrikai Unió jogszerűtlen pénzáramlásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoportjának 

megállapításai szerint például az afrikai földrész évente több mint 50 millió dollárt veszít e 

kifelé irányuló jogszerűtlen pénzáramlások miatt. 

A Bizottság jelenlegi javaslata azonban nem elegendő a multinacionális vállalatok számára a 

világ legszegényebb országainak némelyikében az adók elkerülését lehetővé tevő 

homályosság fátylának teljes fellebbentéséhez. A csak az EU-n belüli országonkénti 

jelentéstételi kötelezettség, miközben az összes harmadik országból összesített adatokat kell 

nyilvánosságra hozni, a javaslatot a célnak nem megfelelővé és haszontalanná teszi a fejlődő 

országok számára, hiszen nem tudnának országspecifikus információhoz jutni. Amellett, hogy 

nem tudja hatékonyan kezelni az adókikerülést, a jelenlegi javaslat éles ellentétben áll a 

fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia iránti uniós kötelezettségvállalással. 

Az előadó szorgalmazza nem összesített adatok közzétételét minden olyan harmadik 

országból, ahol multinacionális vállalatok működnek, hatékonyan segítve a fejlődő országokat 

az adókikerülés elleni küzdelmükben és a megfelelő állami bevételek növelésében. Továbbá a 

jelentéstétel által érintett vállalatok számára alacsonyabb küszöb meghatározása több adatot 

szolgáltatna a multinacionális vállalatok tevékenységéről, és egyes fontos közzéteendő 

elemeket (például az eszközöket és az értékesítéseket) is be kellene vonni, hogy tiszta képet 

kapjunk a vállalatok világszintű teljesítményéről. 

A panamai dokumentumokkal kapcsolatos botrány egyértelműen megmutatja, hogy az 

adókijátszás és az adókikerülés világszintű problémát jelent, amelyet csak világszintű 

válasszal lehet kezelni, és hogy a kezelésére irányuló bátortalan kísérletek kudarcra vannak 

ítélve. Csak a méltányos adózás iránti erős elkötelezettség és az uniós politikák közötti 

koherencia révén lehet hatékonyan küzdeni az Európán belüli és világszintű szegénység és 

egyenlőtlenségek ellen.  

MÓDOSÍTÁSOK 

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot és a Jogi Bizottságot 

mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nyilvánosság számára biztosítani 

kell az Unióban gazdasági egységeket 

működtető csoportok összes tevékenysége 

(6) A nyilvánosság számára biztosítani 

kell az Unióban és azon kívül gazdasági 

egységeket működtető csoportok összes 
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ellenőrzésének lehetőségét. Azon 

csoportok esetében, amelyek csupán 

leányvállalatok vagy fióktelepek útján 

végeznek tevékenységet az Unióban, a 

leányvállalatoknak és a fióktelepeknek 

közzé és hozzáférhetővé kell tenniük a 

legfelső szintű anyavállalat jelentését. Az 

arányosság és a hatékonyság érdekében 

azonban a közzé- és hozzáférhetővé tételi 

kötelezettséget az Unióban letelepedett 

közepes vagy nagy méretű 

leányvállalatokra, vagy a tagállamokban 

nyitott hasonló méretű fióktelepekre kell 

korlátozni. A 2013/34/EU irányelv 

hatályát ezért ennek megfelelően ki kell 

terjeszteni az Unión kívül letelepedett 

vállalkozások által a tagállamokban 

nyitott fióktelepekre. 

tevékenysége ellenőrzésének lehetőségét. 

A multinacionális vállalkozások globális 

szinten működnek, és vállalati 

magatartásuk jelentős hatást fejt ki a 

fejlődő országokban, amelyeket különösen 

érint a társasági adó elkerülése. A minden 

egyes ország és adójogrendszer 

tekintetében országonként lebontott 

nyilvános tartalmas jelentéstétel 

alapvetően fontos ahhoz, hogy ezen 

országok állampolgárai, hatóságai és 

jogalkotói hatékonyan nyomon tudják 

követni e vállalatok tevékenységét és 

kezelni tudják az adókikerülést. Az 

információk nyilvánosságra hozatalával 

az Unió növelné fejlesztési szempontú 

szakpolitikai koherenciáját, és korlátozná 

a lehetséges adókikerülési rendszereket 

azokban az országokban, ahol a hazai 

erőforrások mozgósítása az Unió 

fejlesztési politikájának kulcsfontosságú 

alkotórészeként és a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó  fenntartható 

fejlesztési menetrendben foglalt célok 

elérésének nélkülözhetetlen eszközeként 

került azonosításra. 

 

Módosítás   2 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A fejlesztési szempontú 

szakpolitikai koherencia biztosításához az 

Uniónak hatékonyan el kell köteleznie 

magát az adóügyekben az átláthatóság 

növelése mellett a harmadik nemzetközi 

fejlesztésfinanszírozási konferencia 

addisz-abebai cselekvési programja 

keretében a fejlesztési finanszírozás 

növelésére irányuló erőfeszítései 

részeként. 
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Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az adatokat tagállamok szerinti 

bontásban kell közzétenni annak 

érdekében, hogy a polgárok pontosabban 

tájékozódhassanak afelől, hogyan járulnak 

hozzá a multinacionális vállalkozások az 

egyes tagállamok jólétéhez. Emellett a 

különös kihívásokat jelentő 

adójogrendszerek vonatkozásában a 

multinacionális vállalkozások gazdasági 

egységeire vonatkozó információkat 

ugyancsak magas szintű részletességgel 

kell megjeleníteni. Az adatokat minden 

egyéb harmadik országbeli gazdasági 

egység vonatkozásában aggregált 

formában kell megadni. 

(9) Az adatokat a működési helyük 

szerinti, mind az Unión belüli, mind azon 

kívüli államokban adójogrendszerek 
szerinti bontásban kell közzétenni annak 

érdekében, hogy a polgárok pontosabban 

tájékozódhassanak afelől, hogyan járulnak 

hozzá a multinacionális vállalkozások az 

egyes államok jólétéhez. 

Módosítás   4 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az adóhatóságokon belül 

megfelelő szintű emberi, technikai és 

pénzügyi erőforrások álljanak 

rendelkezésre az automatikus 

információcserére, az adatok 

feldolgozására, valamint az adócsalás és 

az adókikerülés elleni küzdelemre. A 

fejlett országok kormányainak 

kötelezettséget kell vállalniuk a fejlődő 

országokkal folytatott automatikus 

információcserére a szükséges kétoldalú 

cserekapcsolatok kialakítása révén. 

 

 

Módosítás   5 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) Annak érdekében, hogy segítséget 

nyújtsanak a fejlődő országoknak 

adóhatóságaik képességeinek javításához, 

a tagállamoknak segíteniük kell ezen 

országokat a szakismeretek és a bevált 

gyakorlatok megosztásával. 

 

Módosítás   6 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9c) A fejlődő országok 

kapacitásbővítésének támogatásakor 

külön hangsúlyt kell helyezni a hatékony 

online platformra irányuló megoldásokra, 

amelyek elkerülik a bürokratikus 

akadályokat, különösen a kis- és 

középvállalkozások esetében. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, 750 000 000 EUR-t 

meghaladó konszolidált nettó árbevétellel 

rendelkező legfelső szintű anyavállalatok, 

valamint a nemzeti joguk hatálya alá 

tartozó, 750 000 000 EUR-t meghaladó 

nettó árbevétellel rendelkező nem 

kapcsolódó vállalkozások számára, hogy 

évente készítsenek és tegyenek közzé 

társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést. 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, a 3. cikk (7) 

bekezdésében meghatározott legfelső 

szintű nagy vállalkozáscsoportok 

anyavállalatai, valamint a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, a 3. cikk (4) 

bekezdésében meghatározott nem 

kapcsolódó nagyvállalatok számára, hogy 

évente készítsenek és tegyenek közzé 

társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést. 
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Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést a vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni. 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést a vállalkozás honlapján nyílt 

adatformátumban elérhető, egységes 

formanyomtatványban kell közzétenni, és 
közzététele napján legalább az Unió egyik 

hivatalos nyelvén nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A társaságiadó-

információkat tartalmazó jelentést 

közzététele napján a vállalkozásnak be 

kell nyújtania a Bizottság által kezelt 

nyilvántartásba is. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó, a 3. cikk (3) és (4) 

bekezdése szerinti középvállalkozások és 

nagyvállalkozások kategóriájába tartozó 
azon leányvállalatok számára, amelyek 750 

000 000 EUR-t meghaladó konszolidált 

nettó árbevétellel rendelkező és valamely 

tagállam nemzeti jogának hatálya alá nem 

tartozó legfelső szintű anyavállalat 

ellenőrzése alá tartoznak, hogy évente 

tegyék közzé a legfelső szintű anyavállalat 

társaságiadó-információit tartalmazó 

jelentését. 

A tagállamok előírják a nemzeti joguk 

hatálya alá tartozó azon leányvállalatok 

számára, amelyek 40 000 000 EUR-t 

meghaladó konszolidált nettó árbevétellel 

rendelkező és valamely tagállam nemzeti 

jogának hatálya alá nem tartozó legfelső 

szintű anyavállalat ellenőrzése alá 

tartoznak, hogy évente tegyék közzé a 

legfelső szintű anyavállalat társaságiadó-

információit tartalmazó jelentését. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést a leányvállalat vagy egy 

kapcsolódó vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni. 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést nyílt adatformátumban elérhető, 

egységes formanyomtatványban kell 

közzétenni és a leányvállalat vagy egy 

kapcsolódó vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell legalább az Unió 

egyik hivatalos nyelvén nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni. A társaságiadó-

információkat tartalmazó jelentést 

közzététele napján a vállalkozásnak be 

kell nyújtania a Bizottság által kezelt 

nyilvántartásba is. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést a fióktelep vagy egy kapcsolódó 

vállalkozás honlapján, közzététele napján 

kell nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. 

A társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést nyílt adatformátumban elérhető, 

egységes formanyomtatványban kell 

közzétenni és a fióktelep vagy egy 

kapcsolódó vállalkozás honlapján, 

közzététele napján kell legalább az Unió 

egyik hivatalos nyelvén nyilvánosan 

hozzáférhetővé tenni. A társaságiadó-

információkat tartalmazó jelentést 

közzététele napján a vállalkozásnak be 

kell nyújtania a Bizottság által kezelt 

nyilvántartásba is. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 b cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5)  A tagállamok a (4) bekezdésben 

meghatározott szabályokat csak azon 

fióktelepek esetében alkalmazzák, amelyek 

vonatkozásában teljesülnek a következő 

feltételek:  

(5)  A tagállamok (4) bekezdésben 

meghatározott szabályokat csak azon 

fióktelepek esetében alkalmazzák, 

amelyeknél a fióktelepet nyitó vállalkozás 

40 000 000 EUR-t meghaladó konszolidált 

nettó árbevétellel rendelkező és valamely 

tagállam nemzeti jogának hatálya alá nem 

tartozó legfelső szintű anyavállalat által 

ellenőrzött csoport kapcsolódó vállalkozása 

vagy 40 000 000 EUR-t meghaladó nettó 

árbevétellel rendelkező nem kapcsolódó 

vállalkozás; 

a) a fióktelepet nyitó vállalkozás 750 

000 000 EUR-t meghaladó konszolidált 

nettó árbevétellel rendelkező és valamely 

tagállam nemzeti jogának hatálya alá nem 

tartozó legfelső szintű anyavállalat által 

ellenőrzött csoport kapcsolódó vállalkozása 

vagy 750 000 000 EUR-t meghaladó nettó 

árbevétellel rendelkező nem kapcsolódó 

vállalkozás; 

 

b)  az a) pontban említett legfelső 

szintű anyavállalatnak nincs a (3) 

bekezdésben említett, a 

középvállalkozások vagy a 

nagyvállalkozások kategóriájába tartozó 

leányvállalata. 

 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tevékenységek jellegének rövid 

ismertetése; 

a) név vagy nevek, a tevékenységek 

jellegének rövid ismertetése és a földrajzi 

hely; 
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Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az alkalmazottak száma; b) az alkalmazottak száma teljes 

munkaidős egyenértékben kifejezve; 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont  

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – b a  pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az eszközérték és ezen eszközök 

karbantartásának éves költsége; 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont  

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – b b  pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) eladások és vásárlások; 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – b c  pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bc) a beruházások értéke 

adójogrendszerek szerinti lebontásban; 
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Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a nettó árbevétel, a kapcsolt 

felekkel lebonyolított ügyletekből 

származó árbevételt is beleértve; 

c) a nettó árbevétel, a kapcsolt 

felekkel lebonyolított ügyletekből és a nem 

kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekből 

származó árbevétel lebontását is beleértve; 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – f a  pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) jegyzett tőke; 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – f b  pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) a készpénzen vagy a készpénznek 

minősülő eszközökön kívüli tárgyi 

eszközök; 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont  

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – g a  pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) kapott állami támogatások; 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – g b  pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gb) az egyes adójogrendszerekben – az 

Unión belül és kívül egyaránt – működő 

leányvállalatok listája; 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 2 bekezdés – g c  pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gc) a 41. cikk (5) bekezdésében 

meghatározottak szerint a kormányok 

számára teljesített összes befizetés éves 

alapon. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésben minden egyes tagállam 

vonatkozásában külön kell bemutatni a (2) 

bekezdésben említett információkat. 

Amennyiben egy tagállamban több 

adójogrendszer működik, az információkat 

A jelentésben minden egyes tagállam 

vonatkozásában külön kell bemutatni a (2) 

bekezdésben említett információkat. 

Amennyiben egy tagállamban több 

adójogrendszer működik, az információkat 
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tagállami szinten kell összevonni. adójogrendszerek szerinti lebontásban kell 

megadni. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésben ugyancsak külön kell 

feltüntetni az e cikk (2) bekezdésében 

említett információkat minden egyes olyan 

adójogrendszer vonatkozásában, amely a 

megelőző pénzügyi év végén szerepelt az 

egyes adójogrendszerek 48g. cikknek 

megfelelően összeállított közös uniós 

listáján, kivéve, ha a jelentés a 48e. 

cikkben említett felelősségre is 

figyelemmel kifejezetten megerősíti, hogy 

a csoport ilyen adójogrendszer jogának 

hatálya alá tartozó kapcsolódó 

vállalkozásai nem bonyolítanak 

közvetlenül ügyleteket ugyanazon csoport 

valamely tagállam jogának hatálya alá 

tartozó vállalkozással. 

A jelentésben ugyancsak külön kell 

feltüntetni a (2) bekezdésben említett 

információkat minden egyes Unión kívüli 

adójogrendszer vonatkozásában. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésben minden egyéb 

adójogrendszer vonatkozásában aggregált 

formában kell bemutatni a (2) 

bekezdésben említett információkat. 

törölve 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 c cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A társaságiadó-információkat 

legalább az Unió egyik hivatalos nyelvén 

közzé és hozzáférhetővé kell tenni a 

honlapon. 

(5) A társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentést legalább az Unió 

egyik hivatalos nyelvén, nyílt 

adatformátumban elérhető, egységes 

formanyomtatványban közzé és 

hozzáférhetővé kell tenni a honlapon. A 

társaságiadó-információkat tartalmazó 

jelentést közzététele napján a 

vállalkozásnak be kell nyújtania a 

Bizottság által kezelt nyilvántartásba is. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 e cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

ezen irányelv 48b. cikke (3) bekezdésében 

említett leányvállalatok ügyviteli, 

ügyvezető és felügyelő testületének tagjai, 

valamint az ezen irányelv 48b. cikke (4) 

bekezdésében említett fióktelepek esetében 

a 89/666/EGK irányelv 13. cikkében az 

adatközlésre vonatkozóan meghatározott 

formai követelmények teljesítéséért felelős 

személy(ek) a nemzeti jog által rájuk 

ruházott hatáskörükben eljárva kollektív 

felelősséget viseljenek annak biztosításáért, 

hogy a társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentés összeállítása, közzé- és 

hozzáférhetővé tétele – legjobb tudásuk és 

képességeik alapján – a 48b., 48c. és 48d. 

cikk szerint valósul meg. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

ezen irányelv 48b. cikke (3) bekezdésében 

említett leányvállalatok ügyviteli, 

ügyvezető és felügyelő testületének tagjai, 

valamint az ezen irányelv 48b. cikke (4) 

bekezdésében említett fióktelepek esetében 

a 89/666/EGK irányelv 13. cikkében az 

adatközlésre vonatkozóan meghatározott 

formai követelmények teljesítéséért felelős 

személy(ek) a nemzeti jog által rájuk 

ruházott hatáskörükben eljárva kollektív 

felelősséget viseljenek annak biztosításáért, 

hogy a társaságiadó-információkat 

tartalmazó jelentés összeállítása, közzé- és 

hozzáférhetővé tétele a 48b., 48c. és 48d. 

cikk szerint valósul meg. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2013/34/EU irányelv 

48 g a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 48ga. cikk 

 A jelentés egységes formája 

 A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

végrehajtási jogi aktusok útján 

meghatározza a 48b. cikk (1), (3) és (4), 

valamint a 48c. cikk (5) bekezdésében 

említett egységes formanyomtatványt. E 

végrehajtási jogi aktusokat az 50. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL A VÉLEMÉNY ELŐADÓJA HOZZÁJÁRULÁSOKAT KAPOTT 

 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, a vélemény előadójának kizárólagos 

felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott 

hozzájárulásokat a vélemény elkészítése során: 

 

 
 
 

Szervezet és/vagy személy 
Oxfam 

Eurodad 

ActionAid 
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