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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Hozzájárulás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról és a 2008/7/EK irányelv módosításáról
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0594),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0355/2011),

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv értelmében a ciprusi parlament és a svéd parlament által benyújtott, 
indokolással ellátott véleményre, amely hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus 
nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a 
Költségvetési Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésével összhangban;

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

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
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különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 
visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy kiegészítsék a 
jövőbeli válságok elkerülését célzó 
szabályozási intézkedéseket, valamint hogy 
kiegészítő bevételt teremtsenek az 
általános költségvetések vagy adott 
politikai célok számára.

különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 
visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy kiegészítsék a 
jövőbeli válságok elkerülését célzó 
szabályozási intézkedéseket, valamint hogy 
kiegészítő bevételt teremtsenek az 
általános költségvetések számára, többek 
között a költségvetési konszolidációhoz 
való hozzájárulásként, vagy adott –
különösen a növekedést előmozdító –
politikai célok számára.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ezenkívül a jelenlegi súlyos 
költségvetési válság időszakában, és 
különösen tekintettel az alacsony uniós 
növekedésre vonatkozó előrejelzésekre, a 
pénzügyi tranzakciós adó kedvező 
hatással lehetne a közép- és hosszú távú 
növekedési kilátásokra, a következők 
révén:
a) csökkentené a nem termelő jellegű 
tranzakciók aránytalan hozzájárulását, és 
ezáltal jelentősen hozzájárulna az egész 
rendszerre kiterjedő jövőbeni válságok 
kockázatának csökkentéséhez, és így az 
ilyen válságok növekedés szempontjából 
jelentkező jelentős költségeinek 
csökkentéséhez;
b) az adóterhet a munkaerőről és a 
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termelőberuházásokról a reálgazdaságot 
érintő súlyos externáliákkal járó pénzügyi 
tevékenységekre helyezné át;
c) további bevételeket teremtene a 
közkiadásokhoz, és hozzájárulna a 
jövedelemadók csökkentéséhez, ami 
fontos előfeltétele a kereslet és a 
fogyasztás – és ezáltal a növekedés –
felfuttatásának.

Or. en

Indokolás

Nemrégiben közzétett tanulmányokból az derül ki, hogy a pénzügyi tranzakciós adó 
bevezetése várhatóan legalább 0,25%-kal növelné a GDP-t. Ezen túlmenően a pénzügyi 
tranzakciós adónak köszönhetően a rövid távú spekulánsok, például a fedezeti alapok és a 
nagyfrekvenciájú kereskedők fizetnének a legtöbbet.  A pénzügyi tranzakciós adó 
visszatartana a rövid távú spekulációtól, ellentétben a hosszú távú befektetéssel. Végezetül a 
pénzügyi tranzakciós adó további bevételeket is termelne. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A pénzügyi tranzakciós adó akkor 
töltené be legjobban kettős szerepét 
(további bevételek termelése a más 
ágazatokhoz képest tisztességesebb 
adóztatás révén, valamint a jelenlegi 
pénzügyi rendszerben folyó túlzott és 
káros spekuláció visszaszorítása), ha azt 
globális szinten valósítanák meg. Jogilag 
kötelező erejű nemzetközi megállapodás
hiányában azonban a világ legnagyobb 
pénzügyi szolgáltatási piacát képviselő 
Uniónak vezető szerepet kell vállalnia, és 
össze kell hangolnia, létre kell hoznia és 
be kell vezetnie egy jól kialakított 
pénzügyi tranzakciós adót, ami 
határozottabban előre fogja lendíteni a 
nemzetközi megállapodás megkötése felé 
vezető folyamatot.
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Or. en

Indokolás

Egy globális adó lenne a jobb megoldás, de a vezető szerep Európa általi felvállalása 
erőteljes politikai ösztönzést jelent majd másoknak is, hogy ugyanezt az utat kövessék.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ezt az irányelvet uniós szinten kell 
végrehajtani a tagállamok által az 
akadályok megszüntetése és a további 
belső piaci integráció előmozdítása 
tekintetében vállalt kötelezettségekkel 
összhangban, amelyeket az „Egységes 
piaci intézkedéscsomag – Tizenkét 
mozgatórugó a növekedés serkentéséhez 
és a bizalom növeléséhez – Együtt egy 
újfajta növekedésért” című, 2011. április 
13-i bizottsági közlemény hangsúlyoz. Az 
előrelépés meggyorsítása érdekében 
azonban egyes tagállamok az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 329. 
cikke szerinti megerősített együttműködés 
útján is elfogadhatják ennek az 
irányelvnek a rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 326–334. cikkében előírt megerősített együttműködés érvényes alternatívát jelent 
a folyamat felgyorsítására. 
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Ez az irányelv nem foglalkozik a 
pénzügyi tranzakciós adóból származó 
bevételek kezelésével. Tekintettel azonban 
a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló 
többéves pénzügyi keret megállapításáról 
szóló tanácsi rendeletre irányuló 
bizottsági javaslatra és különösen az Unió 
saját forrásaira vonatkozó 
rendelkezésekre, meg lehetne határozni, 
hogy a pénzügyi tranzakciós adóból 
származó bevételek egy részével uniós 
szinten gazdálkodjanak, akár az Unió 
saját forrásainak részeként, akár 
meghatározott uniós politikákhoz és 
közjavakhoz – többek között a fejlesztési 
segélyezési célok, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem, a fenntartható fejlődés és 
az uniós szociális jóléti állam 
finanszírozásához – közvetlenül 
hozzákapcsolva azt. Az előzetes becslések 
szerint és a piaci reakcióktól függően a 
pénzügyi tranzakciós adóból származó 
bevétel évi 57 milliárd EUR lehet, ha azt 
uniós szinten valósítják meg.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi tranzakciós adóból származó források kezelésével a 2014–2020-ra szóló többéves 
pénzügyi keretre irányuló javaslatban kell foglalkozni.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv valamennyi pénzügyi (2) Ez az irányelv a 3. cikkel összhangban 
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tranzakcióra vonatkozik, azzal a feltétellel,
hogy a tranzakcióban érintett felek 
legalább egyike valamelyik tagállamban 
letelepedett, valamint hogy az egyik 
tagállam területén letelepedett pénzügyi 
intézmény a tranzakcióban részt vevő fél, 
saját számlára vagy más személy 
számlájára jár el, vagy a tranzakció 
valamely fele nevében jár el.

valamennyi pénzügyi tranzakcióra 
vonatkozik, a következő feltételek mellett:

a) a tranzakcióban érintett felek legalább 
egyike valamelyik tagállamban 
letelepedett, valamint hogy az egyik 
tagállam területén letelepedett pénzügyi 
intézmény a tranzakcióban részt vevő fél, 
saját számlára vagy más személy 
számlájára jár el, vagy a tranzakció 
valamely fele nevében jár el; vagy
b) a tranzakció az Unióban bejegyzett 
jogalanyok által kibocsátott pénzügyi 
eszközt érint.

Or. en

Indokolás

A letelepedés és a kibocsátás elvének együttes alkalmazása biztosítaná, hogy a pénzügyi 
tranzakciós adó minden tranzakciót és minden szereplőt lefedjen.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) szerződő fél a valamely tagállam vagy 
az Unió területén kibocsátott pénzügyi 
eszközzel kapcsolatos pénzügyi 
tranzakcióban.

Or. en

Indokolás

Ez a további kritérium biztosítaná, hogy a pénzügyi tranzakciós adót a kibocsátás elve 
alapján is be lehessen szedni.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Kibocsátás

(1) Ennek az irányelvnek az 
alkalmazásában egy pénzügyi eszköz 
akkor minősül valamely tagállam vagy az 
Unió területén kibocsátottnak, ha azt egy 
valamely tagállamban bejegyzett jogalany 
bocsátja ki.
(2) Származékos pénzügyi eszközök 
esetében a valamely tagállam vagy az 
Unió területén történő kibocsátás feltétele 
akkor teljesül, ha a referencia- vagy 
alapterméket egy valamely tagállamban 
bejegyzett jogalany bocsátotta ki.
(3) Strukturált eszközök esetében a 
valamely tagállam vagy az Unió területén 
történő kibocsátás feltétele akkor teljesül, 
ha a strukturált eszköz jelentős arányban 
olyan eszközökön vagy pénzügyi 
eszközökön és származékos terméken 
alapul, vagy azt jelentős arányban olyan 
eszközök vagy pénzügyi eszközök és 
származékos termékek támasztják alá,
amelyek egy valamely tagállamban 
bejegyzett jogalany által kibocsátott 
pénzügyi eszközökre hivatkoznak. 

Or. en

Indokolás

Ez az új cikk meghatározza a kibocsátás fogalmát a pénzügyi eszközök, a származékos 
termékek és a strukturált eszközök tekintetében.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
Jogcím átruházása

(1) Az a pénzügyi tranzakció, amelyre 
nem vetettek ki pénzügyi tranzakciós adót, 
jogilag érvényesíthetetlennek minősül, és 
nem eredményezi az alaptermék 
jogcímének átruházását. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi 
tranzakciók a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, központi szerződő felekről és 
kereskedési adattárakról szóló, ...-i 
.../2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet rendelkezései alapján nem 
alkalmasak központi elszámolásra, sem a 
hitelintézetek és a befektetési 
vállalkozások prudenciális 
követelményeiről szóló , ...-i .../2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(CRD IV.) szerinti tőkemegfelelési 
követelmények teljesítésére.
(3) A fizetés elszámolásában közreműködő 
megbízottak részvételével vagy anélkül 
működő automatikus elektronikus fizetési 
rendszerek esetében a tagállami 
adóhatóságok létrehozhatják az adó 
automatikus elektronikus beszedésének és 
a jogcímek átruházására vonatkozó 
igazolásoknak a rendszerét.

Or. en

Indokolás

Az adóelkerülés kockázatának csökkentése érdekében a pénzügyi tranzakciós adónak egy 
olyan rendszert kell maga után vonnia, amely biztosítja, hogy amennyiben az adót nem fizetik 
meg, az eszköz megvásárlására vagy eladására vonatkozó szerződés végrehajthatatlannak 
minősüljön. E rendszer szerint az adózatlan eszközt nem lehetne központilag elszámolni, ami 
az adókijátszónak többszörösen annyiba kerülne, mint az adó megfizetése.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az a pénzügyi tranzakció, amelyre 
nem vetettek ki pénzügyi tranzakciós adót, 
jogilag érvényesíthetetlennek minősül, és 
nem eredményezi az alaptermék 
jogcímének átruházását.

Or. en

Indokolás

Az adókikerülés kockázatának csökkentése érdekében a pénzügyi tranzakciós adónak egy 
olyan rendszert kell maga után vonnia, amely biztosítja, hogy amennyiben az adót nem fizetik 
meg, az eszköz megvásárlására vagy eladására vonatkozó szerződés végrehajthatatlannak 
minősüljön. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok adóigazgatásainak ezen 
irányelv rendelkezéseihez való 
hozzáigazítása érdekében, és különösen a 
(3) bekezdésben említett közigazgatási 
együttműködéssel kapcsolatban ezeket el 
kell látni a szükséges és megfelelő 
humánerőforrásokkal és technikai 
berendezésekkel. Külön figyelmet kell 
fordítani a tisztviselők képzésének 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az adóhatóságok meg tudjanak birkózni ezekkel az új követelményekkel, 
megfelelő személyzettel és technológiai erőforrásokkal kell ellátni őket. 
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben a jelentésben a Bizottság 
megvizsgálja legalább a pénzügyi 
tranzakciós adónak a belső piac megfelelő 
működésére, a pénzügyi piacokra és a 
reálgazdaságra gyakorolt hatását, valamint 
figyelembe veszi a pénzügyi ágazat 
megadóztatásának nemzetközi 
összefüggésben történő előrehaladását.

Ebben a jelentésben a Bizottság 
megvizsgálja legalább a pénzügyi 
tranzakciós adónak a belső piac megfelelő 
működésére, a pénzügyi piacokra és a 
reálgazdaságra gyakorolt hatását, valamint 
figyelembe veszi a pénzügyi ágazat 
megadóztatásának nemzetközi 
összefüggésben történő előrehaladását, a 
pénzügyi tranzakciós adó hatályát és a 
különböző pénzügyi termékek és 
eszközkategóriák közötti, adókulcs 
tekintetében történő különbségtétel 
szükségességét.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi tranzakciós adó piaci hatásától függően az irányelv felülvizsgálatának részeként 
tervbe vehető a pénzügyi eszközökre vonatkozó adókulcsok differenciálása. 
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INDOKOLÁS

A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerére irányuló bizottsági javaslat mozgatórugói

A 2008-es pénzügyi világválság gyors és heves módon átterjedt a reálgazdaságokra, ami a 
világgazdaság mély recessziójához vezetett, és rendkívül nagy hatást gyakorolt a 
foglalkoztatásra. A „too big to fail” pénzügyi intézmények közpénzből történő megmentésére 
szolgáló programok szükségessége jelentősen rontotta az államháztartások helyzetét, és 
globális és uniós szinten további gazdasági recessziót eredményezett. 

Ezzel összefüggésben a következő pontokat lehet kiemelni:
– A pénzügyi szektor, amely a pénzügyi válság egyik fő oka, és amely jelentős állami 
támogatásban részesült a válság hatásainak leküzdéséhez, nem járul hozzá igazságos módon e 
válság költségeihez. Egy olyan időszakban, amikor az uniós polgárok a közvetlen és közvetett 
adók jelentős emelésével, valamint a bérek és nyugdíjak súlyos csökkenésével szembesülnek, 
a pénzügyi szektor tevékenységei és tranzakciói nagyrészt továbbra is mentesülnek az adózás 
alól.
– A pénzügyi tranzakciók utóbbi évtizedben bekövetkezett mérhetetlen megszaporodása és a 
hosszú távú befektetésektől a rövid távú szemléletmód és a nagymértékben spekulatív és 
kockázatos tranzakciók felé való elfordulás, különösen az olyan tevékenységek kapcsán, mint 
a nagyfrekvenciájú kereskedelem (HFT), világosan jelzik, hogy a reálgazdaság 
szükségleteinek finanszírozása helyett az olyan műveletek váltak a pénzügyi szektor fő 
szerepévé , amelyeknek nincs termelő hatásuk, és amelyek súlyosan zavarhatják a piaci árakat 
és a nemzetgazdaságok működését. 
– Az uniós tagállamok többségének jelenlegi súlyos költségvetési nehézségei jelentősen 
akadályozzák a tagállamokat és az EU-t az előttük álló nagy kihívások kezelésében, mint 
amilyen a növekedés finanszírozása, a fenntartható és szociális fejlődés, az éghajlatváltozással 
való megbirkózás és a fejlesztési segély finanszírozása. E kihívások kezelését illetően a 
hagyományos adózási eszközök kulcsainak és hatályának növelése és a közkiadások további 
csökkentése nem jelenthet sem elégséges, sem fenntartható megoldást. Ezért olyan 
progresszív adózási eszközökre van szükség, amelyek az adózás terhét a munkaerőről és a 
termelő beruházásokról a reálgazdaságra nézve jelentős negatív externáliákkal járó ágazatokra 
helyezik át.

Erre tekintettel a pénzügyi tranzakciós adó bevezetéséről folyó vita minden eddiginél 
lényegesebbé vált. Az egyéb, hagyományos adózási eszközökkel és a különböző 
gazdaságpolitikákkal összehasonlítva a pénzügyi tranzakciós adónak előnye, hogy több 
funkciót tölt be:
– fontos új bevételeket termelhet (amelyek a jelenlegi becslések szerint uniós szintű 
megvalósítása esetén akár 57 milliárd EUR-t is kitehetnek);
– áthelyezheti a terhet a negatív externáliákkal járó tevékenységekre, így például a HFT-re és 
a rendkívül spekulatív pénzügyi tranzakciókra, biztosítva ezzel az adóteher igazságosabb 
elosztását;
– visszatarthat a rendkívüli tőkeáttétellel végzett és a káros spekulatív tranzakcióktól, és így a 
megfelelő szabályozási és felügyeleti rendszerrel együtt hozzájárulhat a piacok 
stabilizálásához, valamint a szektor termelő jellegű, hosszú távú befektetések irányába való 
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áttereléséhez.

Egy friss tanulmány (Stephany Griffith Jones és Avinash Persaud: Pénzügyi tranzakciós adók) 
és az Európai Bizottság átdolgozott hatásvizsgálatának becslése szerint a pénzügyi 
tranzakciós adó 0,25%-kal emelné az EU-ban a növekedést, a következők révén:
– csökkentené a rendszerkockázatokat és a nagyfrekvenciájú kereskedelemmel együtt az ún. 
zajos kereskedés mértékét, ami által a pénzügyi tranzakciós adó jelentősen hozzájárulhat egy 
jövőbeni válság valószínűségének csökkentéséhez. Mivel a válság növekedést érintő 
tényleges költségei óriásiak, a pénzügyi tranzakciós adó ellensúlyozhatja ezeket a költségeket, 
és kedvezően hathat az EU hosszú távú növekedésére;
– a költségvetési konszolidáció, valamint a növekedésbe és a foglalkoztatásba történő 
kulcsfontosságú befektetések új finanszírozási forrásává válna;
– más tevékenységekre helyezné át az adóterhet. A pénzügyi tranzakciós adó ilyen módon a 
jövedelmek és a munkaerő adóztatásának csökkentéséhez vagy kisebb mértékű emeléséhez 
vezethet, és ezáltal ösztönözheti a fogyasztást és növelheti a keresletet. 

Tekintettel a pénzügyi szektor és az általa nyújtott szolgáltatások globalizált jellegére, ahhoz, 
hogy a pénzügyi tranzakciós adó teljes mértékben betölthesse többrétű szerepét, azt a lehető 
legszélesebb körben kellene megvalósítani. A nemzetközi megállapodás hiánya azonban 
szükségessé teszi, hogy a világ vezető gazdasági partnerei hangsúlyosabb szerepet 
vállaljanak. Az EU képviseli ma a világ legnagyobb pénzügyi piacát, és ekként az EU 
felelőssége, hogy megtegye az első lépést, és összehangolja egy jól kialakított és könnyen 
bevezethető pénzügyi tranzakciós adó létrehozását, amely határozottabb lendületet fog adni a 
nemzetközi megállapodás megkötésére irányuló folyamatnak.

Az Európai Parlament a globális és európai szintű innovatív finanszírozásról szóló 
állásfoglalásában (P7_TA-PROV (2011)0080) kijelentette, hogy „az EU-nak támogatnia kell 
a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó globális szinten történő bevezetését; ennek hiányában 
az EU-nak első lépésként európai szinten kell megvalósítania a pénzügyi tranzakciókra 
kivetendő adót”, és felszólította a Bizottságot, hogy „késlekedés nélkül készítsen 
megvalósíthatósági tanulmányt, figyelembe véve a világszerte egyenlő versenyfeltételek 
biztosításának szükségességét, valamint tegyen konkrét jogalkotási javaslatokat”.
Az Európai Bizottság erre válaszul terjesztette elő hatásvizsgálatát, amely az uniós pénzügyi 
tranzakciós adó megvalósíthatóságát támasztja alá, valamint jogalkotási javaslatát. 

Jól kialakított és könnyen megvalósítható pénzügyi tranzakciós adó

Az uniós pénzügyi tranzakciós adó bevezetésével kapcsolatos fő kihívások a következők:
– a tranzakciók nem uniós jogrendszerekbe való áthelyezésének elkerülése,
– az adókikerülés megelőzése,
– a költség fogyasztókra és polgárokra való továbbhárításának elkerülése.

Mint minden adózási eszköz esetében, az adókikerülés és adókijátszás azzal minimalizálható, 
ha a nemkívánatos tevékenységet nagy hozamú és alacsony kockázatú vállalkozásból 
alacsony hozamú és nagykockázatú vállalkozássá alakítják át. A pénzügyi tranzakciós adó 
esetében ez azt jelenti, hogy alacsony az adókulcs, és így az adókijátszás alacsony hozamú 
vállalkozás, továbbá a jogszabály be nem tartása súlyos következményeket von maga után, és 
így kockázatos is.
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Különböző jogrendszerekben világszerte több pénzügyi tranzakciós adóhoz hasonló eszköz 
működik, de eddig az illetékbélyeg esete a legnagyobb sikertörténet (a tranzakcióban részt 
vevő félnek kell fizetnie rezidens értékpapír tulajdonjogának az átruházásakor), mivel ez 
nagyon nehezen kikerülhetőnek bizonyult, és jelentős bevételeket termel azokban az 
országokban, amelyekben hatályos.

A Bizottság javaslatának főbb szempontjai

Az Európai Parlament üdvözli, hogy a Bizottság a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó 
bevezetésére irányuló jogalkotási javaslatot előterjesztése mellett döntött, amely teljes 
mértékben osztja az Európai Parlament által a globális és európai szintű innovatív 
finanszírozásról szóló állásfoglalásában (P7_TA-PROV (2011)0080) előterjesztett főbb 
érveket.

 Az irányelv hatálya

A bizottsági javaslat az értékpapírok valamennyi különböző típusát (részvények, saját tőke, 
kötvények és ezekkel kapcsolatos származékos termékek) felölelő tranzakciókra, valamint a 
szabályozott és nem szabályozott fórumokon folyó mindenfajta kereskedésre vonatkozik. A 
kötvények és részvények elsődleges piacainak kizárása (az ezeken alapuló származékos 
termékek elsődleges piacait viszont nem zárták ki) lehetővé teszi, hogy a reálgazdaság 
tőkéhez jutási igényei érintetlenek maradjanak.
Az adó hatálya a saját számlájára vagy más személy számlájára eljáró pénzügyi 
intézményekre korlátozódik. A nemzeti központi bankok, az Európai Központi Bank és az EU 
által létrehozott szervek az egyedüli pénzügyi intézmények, amelyek nem tartoznak az 
irányelv hatálya alá, és joggal, annak érdekében, hogy elkerüljék a monetáris politikákat vagy 
a pénzügyi szektor refinanszírozási lehetőségeit érintő, nemkívánatos externáliákat. Világossá 
kell azonban tenni, hogy ez a kivétel addig tartható, amíg ezeknek a jogalanyoknak a 
tranzakciói fő közszolgálati funkciójuknak felelnek meg.

 A letelepedés elve

A Bizottság javaslata az adó kivethetőségét ahhoz köti, hogy a tranzakcióban részt vevő 
félnek valamely tagállam területén letelepedettnek kell lennie. 
Ez lefedi az EU-ban letelepedett pénzügyi intézmények összes tranzakcióját, viszont kívül 
esik azon az összes uniós eredetű pénzügyi eszköz. Ily módon az uniós pénzügyi intézmények 
által nem uniós pénzügyi eszközökkel végrehajtott tranzakciókat megadóztatják, előidézve 
azokat a kedvező hatásokat, amelyekkel ez a nem uniós eszköz piacára nézve járhat, a nem 
uniós intézmények által uniós eszközökkel végrehajtott tranzakciókat viszont nem adóztatják 
meg, és így versenyhátrányba hozzák az uniós intézményeket. 

 A kibocsátás elve

A jogi kiskapuk és a versenyhátrányok létrejöttének elkerülésére a legjobb módszer az 
illetékbélyegek példájának követése és az lenne, ha az adót minden olyan pénzügyi eszközzel 
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végrehajtott tranzakció után kivetnék, amelyet valamely tagállam vagy az EU területén 
bocsátottak ki. Mindazonáltal ez – noha a kötvények és a részvények esetében teljes 
mértékben alkalmazható – bizonyos problémákhoz vezethet a származékos termékek, mint 
például a swapügyletek esetében, melyeknél nehéz meghatározni a kibocsátást.
E problémakör teljes kezelése érdekében a legjobb megoldás a két elv kombinálása és a 3. 
cikkben egy további, a kibocsátás helyével kapcsolatos feltételre tett javaslat lenne. Ily módon 
amennyiben a 3. cikk feltételeinek egyike teljesül, meg kell fizetni az adót. 
A kibocsátás elvéből f a k a d ó  valamennyi előny kihasználása érdekében jogi 
következményként szintén be kell építeni a szerződés jogi érvényesíthetőségének az 
adófizetéshez való kötését. 

 Az adókulcsok

Ahhoz, hogy az adó egyszerűen megvalósítható legyen és el lehessen kerülni a belső piaci 
torzulásokat, a tervbe vett adókulcsoknak egyszerűen megvalósíthatónak kell lenniük, és 
tükrözniük kell a pénzügyi eszközök különböző sajátosságait.
A Bizottságnak az a javaslata, hogy a részvényekre és a kötvényekre 0,1%-os minimális kulcs 
vonatkozzon, a származékos termékekre pedig 0,01%-os kulcs, valóban ezeket az elveket 
követi. Mindét kulcs viszonylag alacsony és ugyanakkor a legkevésbé torzító módon 
biztosítja a minimális harmonizációt, továbbá rugalmasságot enged meg, amennyiben egy 
tagállam célszerűnek tartja, hogy túllépjen e kulcsokon. 
Az eszközkategóriák közötti különbségtétel indokolt, mivel a részvények és a kötvények piaci 
viselkedése sokkal hasonlóbb egymáshoz, mint a származékos termékeké. 
Minthogy a származékos termékek esetében sokkal nehezebb megbecsülni azok értékét, a 
fiktív érték melletti döntés – amely jelentősen meghaladhatja a származékos termék tényleges 
piaci értékét – indokolja az alacsonyabb kulcs választását. 

 Földrajzi hatály

A torzulások elkerülése és az uniós pénzügyi piacok további integrálása érdekében az irányelv 
egyhangúlag történő elfogadása a javaslat megvalósításának legjobb módja. 
Mindazonáltal, tekintettel arra, hogy több tagállamban máris bevezettek több, pénzügyi 
tranzakciós adóhoz hasonló típusú adózási eszközt vagy erről vita folyik, a vonatkozó 
területeken a torzulások megszüntetése céljából az EU-nak fel kell gyorsítania a folyamatot. 
Ezért, ha ennek az irányelvnek az elfogadása az egyhangúság szabálya szerint nem 
megvalósítható, a tagállamok az irányelv jogi rendelkezéseit a megerősített együttműködés 
szabályai alapján is bevezethetik.

 A bevételek kezelése

A Bizottság javaslata közvetlenül nem említi a bevételek kezelését. A jelentés megállapítja, 
hogy a 2014–2020-ra szóló többéves pénzügyi keretre irányuló, jelenleg tárgyalt jogalkotási 
javaslat szerint a pénzügyi tranzakciós adóból származó bevételek részben az EU saját 
forrásává válnának. A pénzügyi tranzakciós adóból származó bevételeket meghatározott uniós 
politikákkal és közjavakkal is össze lehetne kapcsolni, köztük a fejlesztési segélyezési célok 
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finanszírozásával, az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel, a fenntartható fejlődéssel és a 
szociális jóléti állammal az EU-ban, vagy össze lehetne kapcsolni a nemzeti költségvetések 
finanszírozásával, mégpedig a költségvetési konszolidációra tett erőfeszítések támogatásának 
lehetőségeként. 


