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EU-Svájc megállapodás a pénzügyi számlainformációk automatikus 

cseréjéről * 

Az Európai Parlament 2015. október 27-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség 

és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem 

adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal 

egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító 

jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi 

határozattervezetről (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE)) 

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozattervezetre (08266/1/2015), 

– tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a 

megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK 

tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések 

megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének tervezetére 

(08297/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, valamint 218. 

cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, és (8) bekezdésének 

második albekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 

(C8-0169/2015), 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 108. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0271/2015), 

1. jóváhagyja a tanácsi határozattervezetet annak módosított formájában és jóváhagyja 

a megállapodás módosító jegyzőkönyvének megkötését; 

2. sajnálja, hogy nem lehet javításokat eszközölni, különösen a megadott információval 

és az információcserék automatikus, kötelező és korlátozások nélküli jellegével 

kapcsolatban; 



 

 

3. kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, amennyiben bármilyen változás 

vagy új fejlemény következik be a megállapodás módosító jegyzőkönyve 

megkötésének utolsó lépéseiben;  

4. emlékezteti a Tanácsot arra a kötelezettségére, hogy a határozattervezet módosítása 

esetén ismételten konzultáljon a Parlamenttel; 

5. hangsúlyozza a csalással és az adókikerüléssel szembeni hatékony fellépés 

fontosságát, különösen az Unióban lakhellyel, illetve székhellyel rendelkező 

természetes és jogi személyek harmadik országban székhellyel rendelkező 

pénzintézetek részvételével elkövetett adócsalása és adókikerülése esetén; 

6. kéri a Bizottságot, hogy a megállapodás módosító jegyzőkönyvének hatálybalépése 

után 18 hónappal értékelje a megállapodás alkalmazását és annak eredményét, és 

erről terjesszen jelentést az Európai Parlament és a Tanács elé, adott esetben az 

annak felülvizsgálatára irányuló javaslatainak kíséretében; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Svájci Államszövetség kormányainak és 

parlamentjeinek. 

Módosítás  1 

Határozattervezet 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

 

Határozattervezet Módosítás 

1. A módosító jegyzőkönyv 2. cikkének (1) 

bekezdése szerinti értesítést az Unió 

nevében a Tanács elnöke teszi meg4. 

1. A módosító jegyzőkönyv 2. cikkének (1) 

bekezdése és 4. cikke szerinti értesítést az 

Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg4 

az adatszolgáltatási számlákra vonatkozó 

automatikus információcserére vonatkozó 

szabályok betartása és a megfelelés és 

végrehajtás terén történő együttműködés 

lehetővé tétele érdekében; 

__________________ __________________ 

4 A Tanács Főtitkársága gondoskodik a 

módosító jegyzőkönyv hatályba lépése 

napjának az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való közzétételéről. 

4 A Tanács Főtitkársága gondoskodik a 

módosító jegyzőkönyv hatályba lépése 

napjának az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való közzétételéről. 

 

Módosítás  2 

Határozattervezet 

2 cikk – 2 bekezdés 



 

 

 

Határozattervezet Módosítás 

2. A Bizottság tájékoztatja a Svájci 

Államszövetséget és a tagállamokat a 

módosító jegyzőkönyvből fakadóan, az 

Európai Unió és a Svájci Államszövetség 

közötti, a pénzügyiszámla-adatokra 

vonatkozó, a nemzetközi adóügyi 

megfelelés előmozdítására irányuló 

automatikus információcseréről szóló 

megállapodás 1. cikke (1) bekezdésének d) 

pontjával összhangban megtett 

értesítésekről. 

2. A Bizottság tájékoztatja a Svájci 

Államszövetséget és a tagállamokat a 

módosító jegyzőkönyv szerint, az Európai 

Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 

pénzügyiszámla-adatokra vonatkozó, a 

nemzetközi adóügyi megfelelés 

előmozdítására irányuló automatikus 

információcseréről szóló megállapodás 1. 

cikke (1) bekezdésének d) pontjával 

összhangban megtett értesítésekről. 

 

 


