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Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése,
valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az európai részvénytársaságról szóló T/9445 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő .

1 . A törvényjávaslat 13 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Ha a Magyarországon működő európai részvénytársaság székhelyét más tagállamba
helyezi át, az új székhely bejegyzése napjával - mint [mérleg-fordulónappal]
mérlegfordulónappal - köteles a számviteli törvény szerinti beszámolókészítési,
könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tenni, az új
székhely bejegyzése napjától számított 150 napon belül ."

2. A törvényjavaslat 56. §-a az alábbiak szerint módosul :

„A helyi adókról szóló 1990 . évi C. törvény 52. §-a 22. pontjának g) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

/22. nettó árbevétel/

g) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi
székhelyű európai részvénytársaság magyarországi telephelyénél, továbbá egyéb más külföldi
székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél : a fióktelep (telephely) számviteli
beszámolója (ha a telephelynek számviteli [beszámoló-készítési] beszámolókészítési
kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont szerinti
- illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett
szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel . Amennyiben a fióktelep
(telephely) szerepel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a kockázati
tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló
törvény előírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor aj) alpont szerinti nettó árbevétel,"
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3. A törvényjavaslat 58 . §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A Tao. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

(4) Az európai részvénytársaság, valamint - a külföldre történő székhelyáthelyezést követően
- annak tevékenységét folytató külföldi vállalkozó az adókötelezettsége megállapításakor - e
törvény eltérő rendelkezése kivételével - úgy jár el, mintha a székhelyáthelyezés nem történt
volna meg, ideértve a törvény alapelveinek alkalmazását is a [székhely áthelyezést]
székhelyáthelyezést megelőző adózóként, vagy külföldi társasági adó (annak megfelelő adó)
alanyaként elszámolt költség, bevétel, adózás előtti eredmény (annak megfelelő) módosítás
tekintetében."

INDOKOLÁS

A módosító javaslat nyelvhelyességi korrekciókat tartalmaz.
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