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Rendkívüli HírAdó
Tagállami együttműködést célzó
megállapodások
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2015. október 6-án az Európai Unió gazdasági- és
pénzügyminisztereinek tanácsa elfogadta azon irányelvre vonatkozó javaslatot, amely előírja az
Európai Unió tagállamai közti kötelező információcserét az állásfoglalásokra vonatkozóan.

Az irányelv, amelynek célja az állásfoglalások átláthatóságának javítása, összhangban áll az OECD-nek az
adóalap mesterséges eszközökkel történő erodálása, illetve a nyereség másik államba történő
áthelyezésével (BEPS –szel) kapcsolatos törekvéseivel.
Az irányelv véglegesítésére várhatóan 2015 végén kerül sor. Az EU tagállamok nemzeti jogrendszereibe
történő beillesztésének várható határideje 2017. január 1.
Az előterjesztett irányelv előírja a tagállamok részére a kötelező információcserét a határon átnyúló
ügyletekkel kapcsolatban kiadott feltételes adómegállapítások, valamint a szokásos piaci ár
megállapítására vonatkozóan kiadott határozatok tekintetében.
Az Európai Bizottság az automatikus információcsere keretében gyűjtött adatok tárolására létrehozna egy
biztonságos központi tároló egységet. Valamennyi tagállam számára hozzáférhető lenne a tároló egység,
valamint a Bizottság számára olyan mértékben, hogy az irányelvben foglaltak teljesülése ellenőrizhetővé
váljon.
A direktíva 2017. január 1-jén lépne hatályba részben visszamenőleges hatállyal. Ennek megfelelően a
2012. és 2017. között érvényben lévő állásfoglalások is elérhetővé válnának a tagállamok részére.

BEPS jelentés
Az adóalap mesterséges eszközökkel történő erodálása, illetve a nyereség másik államba történő
áthelyezése (BEPS) elleni fellépés jegyében, a G20-ak felkérésére, akciótervek kerültek kidolgozására az
OECD által. A kezdeményezés célja olyan adózási instrumentumok kidolgozása, amelyek biztosítják a
jövedelem adózását a „kettős nem-adóztatáshoz” vezető helyzetekben. Továbbá, a célok között szerepel
olyan mechanizmus kifejlesztése is, amely korai szakaszban felismeri az agresszív adótervezési
technikákat.
Az OECD Titkársága 2015. október 5-én nyilvánosságra hozta a 13 akciótervet bemutató végleges BEPS
jelentését, valamint az akciótervek indoklását összefoglaló közleményét. A G20/OECD által irányított BEPS
projekt hatvankét ország közreműködésével jött létre. Tekintettel a BEPS jelenség hatásának méretére, a
résztvevők kifejezték a legalább 2020-ig terjedő további együttműködési szándékukat.

Az EU mérlegeli a BEPS akciótervek bevezetését a tagállamok jogrendszerébe, amely így mind a 28
tagállamára nézve kötelezővé válna. Ennek elősegítésére az Európai Bizottság 2015 júniusában közzétett
egy tanulmányt, amelynek célja, a BEPS akciótervek intézkedéseinek implementálására vonatkozó terv
kidolgozása.
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