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RÖVID INDOKOLÁS

A pénzügyi tranzakciós adó bevezetésére irányuló bizottsági javaslat az Európai Unión belül 
immár sokadszor elhangzott azon felszólításra reagál, hogy a továbbra is tartó válsághelyzet 
költségeihez járuljon hozzá a pénzügyi szektor is. Az előadó üdvözli a javaslatot, amely 
egybecseng az e témában az Európai Parlament által tett felhívásokkal.

A pénzügyi tranzakciós adó – lényegénél fogva – az egységes piac egyik eleme. A pénzügyi 
tranzakciós adó uniós jogi keretének kettős célja lenne: az egyik az egyenlőség megteremtése, 
mivel a pénzügyi tranzakciók többnyire nem adókötelesek, míg minden más gazdasági 
művelet az; a másik a harmonizáció, mivel egységes uniós megközelítésre van szükség a 
pénzügyi tranzakciók megadóztatására vonatkozóan, és az Unió egészében ha nem is 
egységes, de legalább hasonló, közös minimumösszegen alapuló adókulcsokat kell 
alkalmazni.

A pénzügyi tranzakciós adó szorosan kötődik továbbá az egységes piacban rejlő potenciál 
teljes kibontakoztatásának céljához is, amire az európai gazdasági növekedés és az Európa 
2020 stratégiában megfogalmazott célkitűzések elérése miatt van szükség. A befektetésekre 
szükség van az egységes piacon, és azokat uniós finanszírozási forrásból kell biztosítani. 
Ezért egy olyan pénzügyi tranzakciós adó, amely az Európai Unió általános költségvetésébe 
folyik be, hozzájárulna ahhoz, hogy az Unió gazdaságának fellendítése érdekében forrásokat 
teremtsen elő a konzisztens uniós befektetések biztosítása érdekében.   

Ebből következően a pénzügyi tranzakciós adót az EU egész területén alkalmazni kell. Az 
Uniónak van egységes piaca és költségvetése, az euróövezetnek viszont nincs. Az uniós 
költségvetést gyarapító, és ezáltal az egységes piac dinamikus működését elősegítő pénzügyi 
tranzakciós adót csak az összes jelentős európai pénzügyi központot érintően, az Unió 
egészére lehet kivetni. Bármilyen ez alóli kivétel az egységes piac működésének 
megengedhetetlen torzulásához vezetne. 

A pénzügyi tranzakciós adónak elegendő forrást kell teremtenie ahhoz, hogy betölthesse a 
válságból való kilábalásra irányuló politikai eszközként neki szánt szerepet, ugyanakkor 
szerkezete nem eredményezheti az európai pénzügyi szektort fémjelző, illetve az európai 
pénzügyi központok számára különösen nagy fejlődési lehetőséget jelentő pénzügyi eszközök 
és intézmények tömeges kivonulását. A pénzügyi tranzakciós adónak továbbá nem szabad 
demotiválnia az olyan befektetési eszközök működését, amelyekre az Uniónak a gazdasági 
fejlődés, valamint a méltányos nyugellátások biztosítása érdekében szüksége van. 

Az előadó ezért javasolja azt, hogy az ÁÉKBV-jogszabályok hatálya alá tartozó befektetési 
alapok, valamint a nyugdíjalapok az adó mértékét illetően eltérő elbánásban részesüljenek, 
mivel esetükben a 0,01%-os ráta lenne helyénvaló. 

Az amerikai ingatlanbuborék kipukkadásával keletkezett pénzügyi válsághelyzet 
kialakulásához hozzájárultak a résztvevők számára teljesen átláthatatlan strukturált pénzügyi 
termékek, és az azokkal való visszaélések. Az ilyen eszközökkel való kereskedés intenzív, 
volumene hatalmas, és ezért a megadóztatásukból várható bevétel is igen magas. Amennyiben 
a megadóztatás miatt a derivatíva-kereskedés egyes, például az algoritmusok által vezérelt 
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kereskedésben érdekelt résztvevői kivonulnának a piacról, az nem lenne végzetes az egységes 
uniós tőkepiac fejlődésére nézve. 

Ezért alapként rájuk a 0,1%-os adókulcsot kellene kivetni, és az előadó ezért javasolja azt, 
hogy a derivatíva-üzletekkel kapcsolatos pénzügyi műveletekre ezt a százalékot vessék ki. 

Az Európai Parlamenthez történő első benyújtást követően a Bizottság kiegészítette a 
hatástanulmányt anélkül, hogy a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal vagy az 
előadóval közölték volna a Bizottság által feltárt további vagy új információk lényegét. Az 
előadó sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a szakbizottságnak így nem állt módjában a 
legutóbbi értékelést érdemben vizsgálni. Azonban feltételezzük, hogy a Bizottság átértékelte 
mind a kivonulásra, mind pedig a pénzügyi tranzakciós adónak az Európai Unió gazdasági 
növekedésére tett várható hatására vonatkozó kockázatokat abban az értelemben, hogy a
kialakult kép ne legyen annyira negatív, mint a már kiadott hatástanulmányban. A pénzügyi 
tranzakciós adó jelentősége és szerepe az egységes piac célkitűzéseinek megvalósításában 
tehát központi eleme nem csak ennek a véleménynek, hanem az Európai Parlament 
álláspontjának is.

MÓDOSÍTÁSOK

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi eszközöknek a pénzügyi 
eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 
93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 
2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (MiFID)17 I. mellékletében 
szereplő fogalommeghatározásába a 
kollektív befektetési vállalkozások 
befektetési jegyei is beletartoznak. Ez 
maga után vonja, hogy az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 

(4) A pénzügyi eszközöknek a pénzügyi 
eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 
93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 
2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (MiFID)17 I. mellékletében 
szereplő fogalommeghatározásába a 
kollektív befektetési vállalkozások 
befektetési jegyei is beletartoznak. Ez 
maga után vonja, hogy az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
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összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 
2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások (ÁÉKBV) részvényei és 
befektetési jegyei, továbbá az 
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK 
irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 
1095/201019/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv19 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
alternatív befektetési alapok (ABA) 
pénzügyi eszközök. Ennélfogva ezen 
eszközök jegyzése és visszavásárlása olyan 
tranzakció, amelyre a pénzügyi tranzakciós 
adónak vonatkoznia kell.

összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 
2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások (ÁÉKBV) részvényei és 
befektetési jegyei, továbbá az 
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK 
irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 
1095/201019/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv19 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
alternatív befektetési alapok (ABA) 
pénzügyi eszközök. Ennélfogva ezen 
eszközök jegyzése és visszavásárlása olyan 
tranzakció, amelyre a pénzügyi tranzakciós 
adónak vonatkoznia kell. Az ÁÉKBV-k 
egyedi jellege és a belső piac 
potenciáljának teljes kibontakoztatása 
tekintetében bennük rejlő lehetőségek 
miatt azonban indokolt, hogy alacsonyabb 
adókulcsot vessenek ki rájuk. Ugyanezt az 
adókulcsot kell alkalmazni a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003/41/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 6. 
cikkének a) pontjában meghatározott 
nyugdíjalapokra vagy foglalkoztatói 
nyugellátást szolgáltató intézményekre is.
__________
1. HL L 235., 2003.9.23., 10. o.

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A minimális adókulcsokat az irányelv 
harmonizációs céljának elérését biztosító, 

(14) A minimális adókulcsokat az irányelv 
harmonizációs céljának elérését biztosító, 
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kellően magas szinten kell meghatározni.
Ezzel együtt az adókulcsoknak az 
áttelepülés kockázatának minimálisra 
csökkentéséhez elegendően alacsonynak 
kell lenniük.

kellően magas olyan szinten kell 
meghatározni, amelynek révén a pénzügyi 
szektor a gazdasági válság költségeihez és 
az uniós reálgazdaság fellendítéséhez 
méltányos mértékben hozzájárul. Ezzel 
együtt az adókulcsoknak az áttelepülés 
kockázatának minimálisra csökkentéséhez 
elegendően alacsonynak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Bizottság 2011. június 29-én 
tanácsi határozatra irányuló javaslatot 
fogadott el az Európai Unió saját 
forrásainak rendszeréről, amelynek célja 
az volt, hogy az Unió költségvetésének 
jelenlegi finanszírozási rendszerét egy 
olyan új rendszerrel váltsa fel, amely teljes 
mértékben él az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben foglalt 
lehetőségekkel. A pénzügyi tranzakciós 
adó a javaslatban az Unió általános 
költségvetésének egyik lehetséges új 
forrásaként szerepel. A pénzügyi 
tranzakciós adó lehetővé tenné, hogy 
további költségvetési forrásokat 
mobilizáljanak az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására irányuló 
növekedésserkentő politikák számára, 
valamint kiteljesítené a belső piacban 
rejlő lehetőségeket. 2011. november 9-én 
a Bizottság a június 29-i javaslatot 
finomító és kiegészítő módosított 
javaslatot fogadott el, amely biztosítja az 
irányelvvel való koherenciát, és részletezi 
a Bizottságnak azt a javaslatát, hogy a 
pénzügyi tranzakciós adó az Unió 
általános költségvetésének egyik bevételi 
forrása legyen.
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Or. en

Indokolás
A pénzügyi tranzakciós adóból befolyó jövedelemnek az Unió általános költségvetését kell 
gyarapítania, mivel az logikus módon saját forrás lehetne, és mivel a keletkező bevételt egy 
célzott befektetési politika életbe léptetésével az egységes piac előmozdítására, valamint az 
Európa 2020 növekedési stratégia célkitűzéseinek megvalósítására lehetne fordítani. A 
Bizottságnak szándékában áll javaslatot benyújtani ennek részleteiről. Az irányelvben ezért 
konkrétan utalni kell arra, hogy a pénzügyi tranzakciós adóból befolyó jövedelem az Unió 
általános költségvetését gyarapítsa, valamint meg kell említeni a saját forrásokra vonatkozó 
javaslatot.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az irányelvet a pénzügyi piacok 
szabályozására, a belső piac működésének 
javítására és a jogbiztonság 
megteremtésére irányuló egyéb 
kezdeményezéssekkel összehangolva 
sürgősen hatályba kell léptetni. Az 
irányelv tagállamok általi átültetésének 
ezért 2012 végéig le kell zárulnia.

Or. en

Indokolás
Mivel a pénzügyi tranzakciós adót úgy kell felfogni, mint a pénzügyi piacok szabályozására, a 
válságból való kilábalásra és a reálgazdaság növekedésének serkentése érdekében az 
egységes piac élénkítésére irányuló politikai kísérlet egy elemét, kívánatos, hogy minél 
hamarabb érvénybe lépjen. Erre a jogbiztonság megteremtése érdekében is szükség van, 
különösen mivel az egyes tagállamok már gondolkodnak azon, hogy saját hatáskörükben 
hasonló eszközöket vezetnek be.  Az irányelvet ezért a tagállamoknak 2012 végéig át kell 
ültetniük, hogy az 2013. január 1-jén hatályba léphessen.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottság felülvizsgálja az irányelvet, és 
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azt rendelettel váltsa fel, különösen akkor, 
ha a tapasztalat szerint egy rendelet 
jobban meg tudná valósítani a belső piac 
és a harmonizáció tekintetében kitűzött 
célokat.

Or. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk - 2 bekezdés - 2 albekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adókulcsok nem lehetnek 
alacsonyabbak a következőknél:

Az adókulcsok nem lehetnek 
alacsonyabbak 0,1%-nál, kivéve:

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 5. cikkben említett pénzügyi
tranzakciók esetében 0,1 %;

a) az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló, 
2009. július 13-i 2009/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 1. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozások 
(ÁÉKBV) részvényeihez és befektetési 
jegyeihez kapcsolódó pénzügyi
tranzakciókra minimum 0,01%-os 
adókulcsot kell kivetni;
____________
1 HL L 302., 2009.11.07., 32. o.
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Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 6. cikkben említett pénzügyi
tranzakciók esetében 0,01 %.

b) a 2003/41/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 6 cikkének a) pontjában 
meghatározott nyugdíjalaphoz vagy 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményhez kapcsolódó pénzügyi
tranzakciókra minimum 0,01%-os 
adókulcsot kell kivetni;  

Or. en

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11 a. cikk
Az adóbevételek mint az Európai Unió 

általános költségvetésének forrásai
A pénzügyi tranzakciós adóból származó 
adóbevétel az Európai Unió általános 
költségvetésébe folyik be.

Or. en

Indokolás
A pénzügyi tranzakciós adóból befolyó jövedelemnek az Unió általános költségvetését kell 
gyarapítania, mivel az logikus módon saját forrás lehetne, és mivel a keletkező bevételt egy 
célzott befektetési politika életbe léptetésével az egységes piac előmozdítására, valamint az 
Európa 2020 növekedési stratégia célkitűzéseinek megvalósítására lehetne fordítani.  A 
Bizottságnak szándékában áll javaslatot benyújtani ennek részleteiről. Az irányelvben ezért 
konkrétan utalni kell arra, hogy a pénzügyi tranzakciós adóból befolyó jövedelem az Unió 
általános költségvetését gyarapítja, valamint meg kell említeni a saját forrásokra vonatkozó 
javaslatot.
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Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett bizottsági 
javaslatnak ki kell térnie arra is, hogy 
helyénvaló-e a jelen irányelvet egy, a 
pénzügyi tranzakciós adó egységes 
rendszeréről szóló rendelettel felváltani, 
amely rendelkezne a pénzügyi tranzakciók 
egyes kategóriái tekintetében Unió-szerte 
egységesen meghatározott fix adókulcsok 
bevezetéséről.  

Or. en

Indokolás
Mivel az uniós pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének célja az egységes piacon belüli 
harmonizáció, logikus kérdés, hogy egy rendelet nem megfelelőbb jogalkotási eszköz-e az 
irányelvnél.  A rendelet a pénzügyi tranzakciók egyes kategóriái tekintetében Unió-szerte 
egységesen meghatározott fix adókulcsok bevezetéséről rendelkezhetne, és meghatározhatná, 
hogy a pénzügyi tranzakciós adóból befolyó jövedelem milyen technikai feltételek mellett 
folyjon be az Unió általános költségvetésébe. 

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2013. 
december 31-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

(1) A tagállamok 2012. december 31-ig 
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket
2014. január 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket az intézkedéseket 2013. január 1-
jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a A tagállamok által elfogadott 



PA\890962HU.doc 11/11 PE480.802v01-00

HU

rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell
megjelenniük. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Or. en

Indokolás
Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


