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ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV 

A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK,  

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK,  

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK,  

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,  

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGNAK  

A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉG-KIIGAZÍTÁSÁVAL  

KAPCSOLATOS KETTŐS ADÓZTATÁS  

MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ  

TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL  

SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ 
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A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, az Észt Köztársaság, a Németországi 

Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, 

Írország,  az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a 

Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az 

Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a 

Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-

Írország Egyesült Királyságának meghatalmazottai 2004. december 8-án Brüsszelben aláírták a 

Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a 

Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel 

Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások 

nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez történő 

csatlakozásáról szóló egyezményt. 
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Ez alkalomból tudomásul vették a következő egyoldalú nyilatkozatokat: 

 

I. A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás 

megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok 

 

Belgium, a Cseh Köztársaság, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, 

Szlovákia és Szlovénia nyilatkozata a kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával 

kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkéről 

 

Belgium, a Cseh Köztársaság, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, 

Szlovákia és Szlovénia kijelenti, hogy alkalmazni fogja a 7. cikk (3) bekezdését. 

 

II. A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás 

megszüntetéséről szóló egyezmény 8. cikkére vonatkozó egyoldalú nyilatkozatok: 

 

1. A Ciprusi Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés” az alábbi cselekményekre vonatkozó szankciókat foglalja magában: 

 

(a) csalárd módon vagy szándékosan a jövedelemre, illetőleg az adócsökkentési vagy 

adólevonási kérelemre vonatkozó valótlan nyilatkozat, bevallás, irat vagy bejelentés 

készítése vagy benyújtása; 
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(b) csalárd módon vagy szándékosan valótlan elszámolások benyújtása; 

 

(c) az adóbevallás benyújtásának megtagadása, elmulasztása vagy hanyag teljesítése; 

 

(d) a megfelelő nyilvántartások megőrzésének, illetőleg az iratok és nyilvántartások 

ellenőrzés céljából való hozzáférhetővé tételének megtagadása, elmulasztása vagy hanyag 

teljesítése; 

 

(e) valamely személy segítése, támogatása, tanácsokkal való ellátása vagy rábírása arra, hogy 

lényeges részletet illetően valótlan bevallást, nyilatkozatot, kérelmet, elszámolásokat 

vagy iratokat készítsen, szolgáltasson vagy nyújtson be, illetőleg lényegesen valótlan 

számviteli nyilvántartást vezessen vagy készítsen. 

 

A fenti szankciókra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az adók kivetéséről és 

behajtásáról szóló törvények tartalmazzák.  

 

2. A Cseh Köztársaság nyilatkozata: 

 

Az adótörvények „súlyos büntetéssel” sújtandó megsértése az adójogszabályok 

rendelkezéseinek szabadságvesztéssel, büntetőjogi vagy közigazgatási bírsággal 

büntetendő bármely megsértése. Az adójogi jogsértés: 

 

(a) a kivetett adók, társadalombiztosítási járulékok, betegbiztosítási járulékok és az 

állami foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos járulékok megfizetésének 

elmulasztása;  
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 (b) az adófizetés vagy hasonló megfizetések kijátszása; 

 

 (c) a bevallási kötelezettség elmulasztása. 

 

3. Az Észt Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés” fogalmát az adócsalásért az észt nemzeti jog 

(Büntetőtörvénykönyv) szerint kiszabható büntetőjogi szankcióként kell értelmezni.  

 

4. A Görög Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés”-nek a Görög Köztársaság által 1999-ben előírt 

fogalommeghatározása helyébe a következő lép: 

 

A „súlyos büntetések” magukban foglalják a súlyos adójogi jogsértésekre kirótt 

közigazgatási szankciókat, valamint a könyvvezetésről és nyilvántartásról valamint a 

jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az 

adójogszabályok tekintetében elkövetett bűncselekményekre alkalmazandó büntetőjogi 

szankciókat is, továbbá azokat a különös rendelkezéseket, amelyek az adójogban 

közigazgatási és büntető szankciókat határoznak meg.” 
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5. A Magyar Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés” az adóüggyel kapcsolatos bűncselekményekre kiszabható büntetőjogi, 

illetve az 50 millió HUF értéket meghaladó adóhiány után megállapított adóügyi szankció. 
 
 
6. A Lett Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetések” a súlyos adóügyi jogsértésekre kirótt közigazgatási valamint 

büntetőjogi szankciók.  
 
7. A Litván Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetések” a büntetőjogi és közigazgatási szankciók, úgymint a rosszhiszeműség 

és az adóellenőrzésnek való ellenszegülés esetén alkalmazandó szankciók.  
 
8. A Máltai Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés” az a  büntetőjogi vagy közigazgatási  szankció, amelyet olyan személyre 

szabnak ki, aki adókijátszás céljából szándékosan, illetve másnak adókijátszás érdekében 

segítséget nyújtva: 

 

 (a) a jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában vagy annak alapján tett, elkészített, 

vagy benyújtott bevallásban, illetőleg bármely más iratban vagy nyilatkozatban 

elmulasztja azon jövedelmek feltüntetését, amelyeknek azokban meg kellene 

jelenniük; vagy 
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 (b) a jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában vagy annak alapján készített vagy 

benyújtott bármely bevallásban vagy más iratban vagy nyilatkozatban valótlan 

nyilatkozatot tesz vagy valótlan adatot tüntet fel;  vagy 

 

 (c) a jövedelemadóról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban feltett kérdésre vagy 

tájékoztatás iránti kérelemre szóban vagy írásban valótlan választ ad;  vagy 

 

 (d) valótlan számviteli vagy egyéb nyilvántartásokat vezet vagy tart, illetve azok 

vezetését vagy tartását engedélyezi, illetőleg számviteli vagy egyéb nyilvántartásokat 

hamisít vagy azok hamisítását engedélyezi; vagy 

 

 (e) csaláshoz, színleléshez vagy azok előkészítéséhez folyamodik, illetőleg a 

csaláshoz, színleléshez vagy azok előkészítéséhez való folyamodást engedélyezi. 

 

9. A Holland Királyság nyilatkozata:  

 

A „súlyos büntetés”-nek a Holland Királyság által 1999-ben előírt 

fogalommeghatározása helyébe a következő lép: 

 

A „súlyos szankció” a bíróság által az általános adótörvény 68. cikk (2) bekezdésében, 

illetőleg a 69. cikke (1) vagy (2) bekezdésében felsorolt, szándékosan elkövetett 

bűncselekményekre alkalmazott szankció.” 
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10. A Portugál Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés”-nek a Portugál Köztársaság által 1999-ben előírt 

fogalommeghatározása helyébe a következő lép: 

 

A „súlyos büntetések” a jogszabály által súlyosnak minősített vagy csalás szándékával 

elkövetett adójogi jogsértésekre kirótt büntetőjogi és közigazgatási szankciók”. 

 

11. A Lengyel Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés” az adójogi rendelkezéseket felróható módon megsértő adóalany 

ellen kiszabott pénzbírság, szabadságvesztés illetve a két szankció együttes kiszabása, 

továbbá szabadságmegfosztással járó büntetés. 

 

12. A Szlovén Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés” az adózási jogszabályok bármely megsértéséért kirótt szankció.  

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 45 Protokoll ungarisch (Normativer Teil)8 von 9



PV/ADH/CDI/hu 9 

 

13. A Szlovák Köztársaság nyilatkozata: 

 

A „súlyos büntetés” az adókötelezettségek elmulasztása miatt kiszabott „pénzbírság”, 

amely a módosított, 1992/511. sz. Z. z. adóigazgatásról szóló törvénnyel, a vonatkozó 

adójogszabályokkal és a számviteli törvénnyel összhangban alkalmazott díj; „büntetés”: 

a büntetőtörvénykönyvvel összhangban a fenti törvények megsértésével összefüggésben 

elkövetett bűncselekményekre kiszabott szankció.  

 

     

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 45 Protokoll ungarisch (Normativer Teil) 9 von 9


