
P7_TA(2012)0137 

Felhívás konkrét lépésekre az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem 

terén  

Az Európai Parlament 2012. április 19-i állásfoglalása az adócsalás és az adóelkerülés 

elleni küzdelem terén teendő konkrét lépésekre irányuló felhívásról (2012/2599(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i következtetéseire, 

– tekintettel a Bizottsághoz intézett, 2011. október 4-i, „A Svájccal kötött német és brit 

adóügyi megállapodás összeegyeztethetősége a megtakarítások adójával foglalkozó 

uniós irányelvvel” című, B7-0635/2011. számú, szóbeli választ igénylő kérdésre, 

– tekintettel az OECD 2012. márciusi, „Hibrid meg nem felelési megállapodások: 

adópolitika és megfelelőségi kérdések” című tanulmányára, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottsága által a közös konszolidált társaságiadó-

alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 2012. március 21-én elfogadott 

jelentésre (A7-0080/2012), 

– tekintettel az adózásról szóló éves jelentésről elfogadott, 2012. február 2-i 

állásfoglalására1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel becslések szerint az adócsalás és az adókikerülés az uniós tagállamok 

kormányainak jelentős költséget jelent a beszedetlen bevételek miatt; 

B. mivel a bevételek elmaradása növeli a tagállamok államháztartási hiányát és 

adósságszintjét, valamint csökkenti az állami beruházások, a növekedés és a 

foglalkoztatás ösztönzésére rendelkezésre álló forrásokat; 

C. mivel az adócsalás és adóelkerülés mértéke aláássa a polgároknak az adóbehajtás 

méltányosságába és törvényességébe vetett bizalmát; 

D. mivel jelentősen javítani kell az egyes tagállamokban az adócsalásról és az 

adóelkerülésről nyilvánosan rendelkezésre álló információk minőségét; 

E. mivel a tagállamoknak általában el kell kerülniük kétoldalú tárgyalások folytatását 

nem uniós országokkal, és amennyiben ennek ellenére szükségesnek tartják kétoldalú 

megállapodások megkötését, haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot az uniós 

jogszabályok megszegésének elkerülése érdekében; 

F. mivel a támogatási programokban részt vevő országok azt tapasztalták, hogy miután a 

trojka ajánlásaival összhangban fokozták az adók behajtását és megszüntették a 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0030. 



mentességeket, sok nagyobb vállalat elhagyta az országot, hogy más országok által 

kínált adókedvezményekben részesülhessen; 

G. mivel egyértelmű uniós szabályokra van szükség az adóverseny ilyen formáinak 

megakadályozására, mivel ezek aláaknázzák az érintett országok gazdaságélénkítési 

stratégiáit; 

1. üdvözli az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének következtetéseit, 

melyekben felkéri a tagállamokat, hogy szükség szerint vizsgálják felül 

adórendszerüket, hogy hatékonyabbá és eredményesebbé tegyék azt, illetve hogy 

megszüntessék az indokolatlan mentességeket, kiszélesítsék az adóalapot, az adóterhek 

átcsoportosításával csökkentsék az élőmunka terheit, javítsák az adóbehajtás 

hatékonyságát, és visszaszorítsák az adócsalást, az adócsalás és az adókikerülés elleni 

fellépés gyors ütemű fokozása céljából, többek között a harmadik országok 

viszonylatában is, és 2012 júniusáig tegyenek jelentést; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen foglalkozzon a megtakarítások adóztatásáról szóló 

irányelv felülvizsgálata során felmerült kérdésekkel, és mielőbb kössön megállapodást 

Svájccal és az érintett tagállamokkal; 

3. hangsúlyozza, hogy általánossá kell tenni az automatikus információcserét és ki kell 

terjeszteni a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv hatályát a banktitok 

intézményének tényleges megszüntetése érdekében; 

4. megismétli, hogy arra kell összpontosítani, hogy a közös konszolidált társaságiadó-

alap milyen fontos szerepet játszhat az adócsalás elleni fellépésben; 

5. úgy ítéli meg, hogy a cégjegyzékek és trösztbejegyzések szabályozásának és 

átláthatóságának erősítése az adóelkerülés kezelésének előfeltétele; 

6. üdvözli a Bizottság által a számviteli és átláthatósági irányelveken belül az 

országonkénti jelentéstételre vonatkozóan tett javaslatokat; emlékeztet arra, hogy a 

több országban működő vállalatokra vonatkozó országonkénti jelentéstételi 

követelmények lényegesek a vállalati adóelkerülés feltárása szempontjából; 

7. kéri az anya- és leányvállalatokról szóló irányelv és a kamat- és jogdíjfizetésekről 

szóló irányelv felülvizsgálatát az EU-n belüli, hibrid pénzügyi eszközök révén történő 

adóelkerülés megszüntetésére; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat a területeket, amelyeken az adócsalás 

visszaszorítása érdekében javítani lehet az uniós jogszabályokon és a tagállamok 

közötti adminisztratív együttműködésen; 

9. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák adózási rendszereik zökkenőmentes 

együttműködését és összehangolását az adóztatás nem kívánt elmaradása, az 

adóelkerülés, és az adócsalás elkerülése érdekében; 

10. felhívja a tagállamokat, hogy bocsássanak elegendő forrást az adócsalás elleni 

küzdelemre feljogosított nemzeti szerveik rendelkezésére; 

11. felhívja a tagállamokat, hogy az EUMSZ 65. cikkével összhangban és a Bizottsággal 



szoros együttműködésben, valamint az EKB-val egyeztetve hozzanak intézkedéseket a 

nemzeti törvények és rendelkezések megszegésének megelőzésére, különösen az 

adózás területén; megállapítja, hogy ez különösen fontos a pénzügyi stabilitásuk 

tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett 

euróövezetbeli tagállamok számára; 

12. hangsúlyozza, hogy új és innovatív stratégiákat kell alkalmazni a héa-csalás elleni 

uniós küzdelem során; 

13. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a tagállamok közötti, valamint a 

tagállamok és harmadik országok közötti, jelenleg hatályban lévő kétoldalú 

megállapodásokat, amennyiben ezek hozzájárulnak az adóelkerüléshez és bonyolítják a 

forrásadó hatékony kivetését egyes tagállamokban; 

14. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen jelentést az uniós koordináció lehetőségéről a 

tagállamok közötti kétoldalú egyezményeknek az Európai Tanács által kitűzött 

célokkal való összhangba hozásuk, így az adóelkerülés nehezítése érdekében történő 

megváltoztatása terén; 

15. emlékeztet arra, hogy kérte az átláthatóság növelését és az ellenőrzés szigorítását az 

adóparadicsomok igénybevételének megakadályozására, amelyek különösen az adók 

hiánya vagy névleges adók, a külföldi adóhatóságokkal való hatékony információcsere 

hiánya és a jogalkotási, jogi és igazgatási előírások átláthatóságának hiánya által 

jellemzett külföldi, nem együttműködő joghatóságok vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Pénzügyi Akció Munkacsoport ekként 

határozza meg őket; 

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

 


