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Módosítás  37 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az európai felügyeleti 

hatóság (Európai Értékpapír-piaci 

Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK 

határozat módosításáról és a 2009/77/EK 

bizottsági határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2010. november 24-i 

1095/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre („ESMA-rendelet”)1, 

  

Or. en 

                                                 
1 HL L 331., 2010.12.15., 84. o. 
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Módosítás  38 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bevezető hivatkozás (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az európai felügyeleti 

hatóság (Európai Bankhatóság) 

létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat 

módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

(„EBH-rendelet”)1, 

Or. en 

                                                 
1 HL L 331., 2010.12.15., 12. o. 
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Módosítás  39 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a „cum-ex” – vagy 

osztalékarbitrázs kereskedelmi rendszer – a 

részvénykereskedés olyan módját jelenti, 

amelynek célja a tényleges tulajdonos 

személyazonosságának elfedése, és annak 

lehetővé tétele mindkét vagy több érintett 

fél számára, hogy adóvisszatérítést 

követeljenek a csak egyszer befizetett 

tőkenyereség-adó után; 

A. mivel a „cum-ex” és a „cum-cum” 

– vagy osztalékarbitrázs kereskedelmi 

rendszer – a részvénykereskedés olyan 

módját jelenti, amelynek célja a tényleges 

tulajdonos személyazonosságának elfedése, 

és annak lehetővé tétele mindkét vagy több 

érintett fél számára, hogy adóvisszatérítést 

követeljenek a csak egyszer befizetett 

tőkenyereség-adó után; 

Or. en 
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Módosítás  40 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel a cum-ex botrányt számos 

európai médiaorgánum együttműködésével 

végzett nyomozás során tárták fel, 

amelyben 12 ország és 38 riporter vett 

részt; 

B. mivel a cum-ex botrányt 19 európai 

médiaorgánum együttműködésével végzett 

nyomozás során tárták fel, amelyben 12 

ország és 38 riporter vett részt; 

  

Or. en 
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Módosítás  41 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel a jelentések szerint 11 

tagállam akár 55,2 milliárd eurót 

veszíthetett el adóbevételéből a cum-ex 

rendszer következtében; 

C. mivel a jelentések szerint 11 

tagállam akár 55,2 milliárd eurót 

veszíthetett el adóbevételéből a cum-ex és 

a cum-cum rendszer következtében; 

Or. en 
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Módosítás  42 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

E a preambulumbekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ea. mivel 2016-ban fény derült arra, 

hogy a dán adóhatóság nem intézkedett, 

holott számos figyelmeztetést kapott azzal 

kapcsolatban, hogy külföldi vállalatok 

visszaélnek a dán adószabályokkal és 

okiratot hamisítanak abból a célból, hogy 

csalárd módon osztalékadó-visszatérítést 

kérelmezzenek, amivel becslések szerint 

1,5 milliárd euróval károsították meg a 

dán adóhatóságot1; 

______________________________ 

1 European Network on Debt and 

Development (az adósság és a fejlesztés 

kérdéseivel foglalkozó európai hálózat): 

Tax Games – the Race to the Bottom – 

Europe’s role in supporting an unjust 

global tax system (Adózási játékok – 

adócsökkentési verseny – Európa szerepe 

az igazságtalan globális adórendszer 

fenntartásában), 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Módosítás  43 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

E b preambulumbekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Eb. mivel a beszámolók szerint a német 

kormánynak évek óta tudomása van 

ezekről a csalárd adózási gyakorlatokról, 

de csak 2015-ben tájékoztatta a többi 

tagállamot; mivel a jelentések szerint a 

német pénzügyminisztérium úgy 

nyilatkozott, hogy 418 különböző cum-ex 

adócsalási esetről van tudomása, amelyek 

együttes értéke 5,7 milliárd euró; 

Or. en 
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Módosítás  44 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a cum-ex rendszerek az 

adócsalás jellemzőivel rendelkeznek, 

és fel kell még mérni azt, hogy sor 

került-e a nemzeti vagy az uniós jog 

megsértésére; 

 

G. mivel a cum-ex és cum-cum 

rendszerek az adócsalás jellemzőivel 

rendelkeznek, és fel kell még mérni 

azt, hogy sor került-e a nemzeti vagy 

az uniós jog megsértésére; 

 

Or. en 
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Módosítás  45 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel a Bundestag negyedik 

vizsgálóbizottságának zárójelentése a 

német bíróságokhoz hasonlóan arra a 

következtetésre jutott, hogy az olyan 

adóügyi gyakorlatok, mint a short 

ügyleteket magukban foglaló cum-ex 

ügyletek jogellenesek, és hogy a Német 

Bankszövetség a probléma megoldásának 

előmozdítása helyett csak tovább 

súlyosbította azt; 

I. mivel a Bundestag negyedik 

vizsgálóbizottságának zárójelentése a 

német bíróságokhoz hasonlóan arra a 

következtetésre jutott, hogy az olyan 

adóügyi gyakorlatok, mint a short 

ügyleteket magukban foglaló cum-ex és 

cum-cum ügyletek jogellenesek, és hogy a 

Német Bankszövetség a probléma 

megoldásának előmozdítása helyett csak 

tovább súlyosbította azt; 

Or. en 
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Módosítás  46 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A cum-ex botrány: pénzügyi bűnözés és a jelenlegi jogi keret hiányosságai 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. határozottan elítéli a leleplezett 

adócsalást, amely a tagállamok 

adóbevételeinek nyilvánosan 

bejelentett, a médiában szereplő 

egyes becslések szerint 55,2 milliárd 

eurónyi veszteségéhez vezetett, ami 

súlyos csapás az európai szociális 

piacgazdaságra; 

 

1. határozottan elítéli a leleplezett 

adócsalást és adókikerülést, amely a 

tagállamok adóbevételeinek 

nyilvánosan bejelentett, a médiában 

szereplő egyes becslések szerint 55,2 

milliárd eurónyi veszteségéhez 

vezetett, ami súlyos csapás az 

európai szociális piacgazdaságra; 

 

Or. en 

 

 


