
PA\766363HU.doc PE419.959v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Jogi Bizottság

2008/0215(CNS)

3.2.2009

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Jogi Bizottság részéről

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 
2003/48/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

Előadó: Eva-Riitta Siitonen

Adlib Express Watermark



PE419.959v01-00 2/5 PA\766363HU.doc

HU

PA_Legapp

Adlib Express Watermark



PA\766363HU.doc 3/5 PE419.959v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelvet (a 
továbbiakban „az irányelv”) 2003-ban fogadták el. A tagállamok az irányelv rendelkezéseit 
2005. július 1-jén kezdték alkalmazni. Az irányelv célja lehetővé tenni, hogy a tagállamok 
jogszabályaiknak megfelelően azon tényleges haszonhúzók megtakarításokból származó 
kamatjövedelmeit is megadóztathassák, akik valamely tagállamban állandó lakhellyel 
rendelkező természetes személyek, és akik a szóban forgó kamatjövedelmeket más 
tagállamból kapják. 

Az irányelv 18. cikke értelmében a Bizottság három évente jelentést készít a Tanács részére 
az irányelv alkalmazásáról és e jelentések alapján javaslatokat tesz a Tanácsnak az irányelv 
módosítására.

A Bizottság 2008. szeptember 15-i első jelentésében megállapította, hogy jelenleg lehetőség 
van az irányelv megkerülésére olyan beruházási társaságok (jogi személyek vagy jogi 
konstrukciók) közbeiktatásával, amelyekre nem vonatkozik a tényleges haszonhúzó jelenlegi 
hivatalos fogalommeghatározása, és amelyek az irányelv szerint egyelőre nem kötelesek 
kifizetőként tevékenykedni.  Emellett az irányelvet a portfólió olyan átszervezésével is meg 
lehet kerülni, hogy az a jövedelem, amely miközben részesül a korlátozott kockázattal, 
rugalmassággal járó előnyökből, illetve a követelésekkel egyenértékű meghatározott 
tőkemegtérülésből, mégis a kamatnak az irányelvben szereplő fogalommeghatározásán kívül 
marad.

A bizottsági javaslat célkitűzései és az intézkedések ismertetése

A bizottsági javaslat célja az irányelv hatályának kiszélesítése anélkül, hogy a gazdasági 
hivatalok adminisztratív munkaterhelése megnőne. A javaslat emellett olyan módosításokat 
kíván megvalósítani, amelyek törekednek az irányelvben található, a Bizottság jelentésében 
felfedett hézagok lehetőségek szerinti megszüntetésére és a torzulások megakadályozására. 

A tényleges haszonhúzó fogalmának meghatározása

Az irányelv hatálya jelenleg nem terjed ki a természetes személyek tulajdonában álló 
szervezetek és jogi konstrukciók javára történő kifizetésekre, aminek következtében a 
természetes személyek valamilyen társaság vagy jogi konstrukció alkalmazásával meg tudják 
kerülni az irányelv rendelkezéseit. A Bizottság úgy véli, hogy a tényleges haszonhúzó 
fogalommeghatározásának a szervezetek és jogi konstrukciók részére történő valamennyi 
kifizetésre való kiterjesztése nem lenne megfelelő megoldás, és ebben a formájában túl sok 
teherrel járna. A Bizottság véleménye szerint hatékonyabb megoldás lenne, ha a kifizetőket 
felhívnák, hogy használják fel a pénzmosás elleni kötelezettségeikből (2005/60/EK irányelv) 
eredően rendelkezésükre álló információkat („look-through” – átláthatósági megközelítés). 
Ennek célja, hogy a megtakarításaik hozamának realizálására valamilyen köztes eszközt 
alkalmazó valamennyi természetes személyt ténylegesen meg lehessen adóztatni a lakóhelye 
szerinti tagállamban. 

A javaslatok értelmében az EU-ban tevékenykedő kifizetők a „look-through” eljárást 

Adlib Express Watermark



PE419.959v01-00 4/5 PA\766363HU.doc

HU

alkalmaznák olyan, az EU-n kívüli székhelyű szervezet vagy jogi konstrukció bizonyos fajtái 
részére történő kifizetések esetében, ahol az adott országban az ilyen szervezetek részére 
fizetett kamatjövedelem adóztatása nem biztosított. E szervezetek és joghatóságok felsorolása 
az I. mellékletben található.

A további igazgatási munkaterhek elkerülése érdekében indokolt a pénzmosás megelőzését 
szolgáló, érvényben lévő szabályok alkalmazása. A fent említett irányelvre való hivatkozás 
mégis problémás, többek között a fogalmi eltérések okán, ami megnehezíti az irányelv 
értelmezését. A pénzmosás ellen létrehozott adatgyűjtő-rendszer a jelenlegi formájában nem 
alkalmas az irányelv céljaira, nevezetesen az adóelkerülés megakadályozására. A 
bizonytalanságok elkerülése végett még egyértelműbbé kell tenni a pénzmosás ellen irányuló 
szabályozás alkalmazását az irányelvben.

A kifizető és a jóváíráskori kifizető

A Bizottság javasolja a kifizető fogalommeghatározásának tisztázását az irányelv 4. cikkében, 
és a módosítás értelmében a közvetítő szervezeteknek kötelességük lenne „jóváíráskori 
kifizetőként” eljárni. A Bizottság javasolja, hogy az irányelv III. mellékleteként kerüljön 
beépítésre egy olyan pozitív lista, amely minden tagállam esetében tartalmazza a „jóváíráskori 
kifizetőnek” tekintendő szervezeteket és jogi konstrukciókat. Nem tisztázott azonban a 
kifizetők közötti felelősségmegosztás azokban az esetekben, amikor több kifizető jár el 
közvetítőként a megtakarítások hozamának a haszonhúzó felé történő kifizetése előtt.

A kamat fogalmának meghatározása

A Bizottság az irányelv 6. cikkének módosítását javasolja oly módon, hogy a „kamat” 
fogalmába a kamatjövedelmek mellett az értékpapírokból származó, lényegüket tekintve a 
kamatjövedelmeknek megfelelő jövedelmek is beletartozzanak, amelyek a befektető 
szemszögéből egyenértékűnek tekinthetők a követelésekkel, mivel a hozzájuk kötődő 
kockázat egyrészt ismert, másrészt nem magasabb, mint a követelések esetében (a befektető 
az értékpapír futamidejének végén a befektetett tőke legalább 95%-át visszakapja). A 
javaslattal a lehető legkisebb mértékben kívánják zavarni a gazdasági befektetői 
tevékenységet, ugyanis az értékpapírok tekintetében a garantált tőke küszöbértékének 95%-
ban történő megállapítása indokolt, és az abból eredő hátrányok a módosításból származó 
előnyökhöz képest arányosnak tekinthetők. 

A Bizottság emellett javasolja, hogy az irányelv hatályát terjesszék ki az életbiztosítási 
szerződésből származó, a kollektív befektetési vállalkozásokkal közvetlenül összehasonlítható 
haszonra, mivel annak tényleges pozitív hozama, amely a hasznot eredményezi, teljes 
mértékben az irányelv szerinti, követelésekből származó vagy azzal egyenértékű 
jövedelemmel függ össze, és mivel a biometrikus kockázatokra nézve nem jelentenek jelentős 
fedezetet (kevesebb mint 5%). A meghatározásnak a fenti életbiztosítási termékekre való 
kiterjesztése azokhoz az adóelkerülési eseményekhez kapcsolódik, amelyeket a Bizottság 
szerint a jövőben a szóban forgó módosítások segítségével ki lehet küszöbölni. Mégis 
általánosabb szabályozásra kell törekedni, hogy meg lehessen akadályozni az irányelv 
rendelkezéseinek új befektetési termékek kidolgozásával történő megkerülését. Sürgősen 
hatékony, ugyanakkor arányos megoldásokat kell találni.
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A forrásadó beszedésére vonatkozó átmenti időszak

Belgium, Ausztria és Luxemburg él a hatályos irányelv adta lehetőséggel, hogy egy átmeneti 
időszakra automatikusan kívül maradjanak az adatcsere-rendszeren, és saját maguk által 
választott forrásadórendszert alkalmazzanak. A Bizottság nem fogalmaz meg javaslatot e 
kérdéssel kapcsolatban. A Bizottság nem tesz javaslatot az adóbevételek elosztására sem 
azokban az esetekben, amikor forrásadórendszert alkalmaznak.

°

°     °

A Bizottság által javasolt módosításokra szükség van az adóelkerülés megelőzése és a 
jelenlegi irányelv hatályának egyértelművé tétele érdekében. A javasolt módosítások azonban 
továbbra is helyenként homályosak és értelmezést igényelnek. Az előadó ebben a szakaszban 
nem terjeszt elő módosításokat a bizottsági javaslathoz, mivel azt a jelenlegi helyzetben 
egyértelmű előrelépésnek tartja. 

KÖVETKEZTETÉS

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 
hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.
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