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A tőkeemelést terhelő közvetett adók*

Az Európai Parlament 2007. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a tőkeemelést terhelő közvetett
adókról (átdolgozott változat) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0760 –

C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0760),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. és 94. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0043/2007),

– tekintettel az eljárási szabályzat 80a. cikke (4) bekezdése alapján a Jogi Bizottságtól a Parlament elnö-
kének küldött, 2007. június 1-jei levélre,

– tekintettel a Bizottság elnökének 2007. szeptember 20-i levelére, amelyben a Bizottság fenntartotta
javaslatát,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0472/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikké-
nek (2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván
térni;

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha a Bizottság javaslatát lényegesen
módosítani kívánja;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás
(7) preambulumbekezdés

(7) Indokolt, hogy azok a tagállamok, amelyek folytatják a
tőkeilleték alkalmazását, 2008-ig csökkentsék annak maximális
kulcsát, legkésőbb 2010-ig pedig töröljék el a tőkeilletéket.

(7) Indokolt, hogy azok a tagállamok, amelyek folytatják a
tőkeilleték alkalmazását, 2010-ig csökkentsék annak maximális
kulcsát, legkésőbb 2012-ig pedig töröljék el a tőkeilletéket.

2. módosítás
7. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja ellenére az a tagál-
lam, amely 2006. január 1-jén a tőkeegyesítő társaságok vonat-
kozásában a tőke-hozzájárulásokra illetéket (a továbbiakban:
tőkeilleték) alkalmazott, 2009. december 31-ig továbbra is
alkalmazhatja azt, amennyiben eleget tesz a 8–14. cikknek.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja ellenére az a tagál-
lam, amely 2006. január 1-jén a tőkeegyesítő társaságok vonat-
kozásában a tőke-hozzájárulásokra illetéket (a továbbiakban:
tőkeilleték) alkalmazott, 2011. december 31-ig továbbra is
alkalmazhatja azt, amennyiben eleget tesz a 8–14. cikknek.
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3. módosítás
8. cikk, (3) bekezdés

(3) A tőkeilleték mértéke semmiképpen sem haladhatja meg
az 1%-ot, 2007. december 31. után pedig a 0,5%-ot.

(3) A tőkeilleték mértéke semmiképpen sem haladhatja meg
az 1%-ot, 2009. december 31. után pedig a 0,5%-ot.

4. módosítás
15. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. december 31-ig hatályba
léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 3., 4., 5., 7., 8., 10.,
12., 13. és 14. cikknek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét,
valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táb-
lázatot haladéktalanul eljuttatják a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. december 31-ig hatályba
léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 3., 4., 5., 7., 8., 10.,
12., 13. és 14. cikknek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét,
valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táb-
lázatot haladéktalanul eljuttatják a Bizottságnak.

5. módosítás
16. cikk, (1) bekezdés

A II. melléklet A. részében felsorolt irányelvekkel módosított
69/355/EGK irányelv 2007. január 1-jétől hatályát veszti, a II.
melléklet B. részében meghatározott irányelvekben a nemzeti
jogba való átültetésre vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagál-
lami kötelezettségek sérelme nélkül.

A II. melléklet A. részében felsorolt irányelvekkel módosított
69/355/EGK irányelv 2010. január 1-jétől hatályát veszti, a II.
melléklet B. részében meghatározott irányelvekben a nemzeti
jogba való átültetésre vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagál-
lami kötelezettségek sérelme nélkül.

6. módosítás
17. cikk, (2) bekezdés

Az 1., 2., 6., 9. és 11. cikket 2007. január 1-jétől kell alkal-
mazni.

Az 1., 2., 6., 9. és 11. cikket 2010. január 1-jétől kell alkal-
mazni.

7. módosítás
I. melléklet, 2a. pont (új)

2a. a bolgár jog szerint:

i. aкционерно дружество

ii. командитно дружество с акции

iii. дружество с ограничена отговорност

8. módosítás
I. melléklet, 21a. pont (új)

21a. a román jog szerint:

i. societăți în nume colectiv

ii. societăți în comandită simplă

iii. societăți pe acțiuni

iv. societăți în comandită pe acțiuni

v. societăți cu răspundere limitată
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