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Tárgy: Richard Parsons brit állampolgár által benyújtott 0991/2012. számú petíció egy 
tranzakciós illetékre vonatkozó javaslatról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kérdéseket vet fel a magyar kormány által javasolt tranzakciós illeték 
európai jogszabályokkal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A petíció benyújtója kifogásolja a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, 2013. január 1-jétől 
hatályos 2012. évi CXVI. törvényt (közzétéve a 2012. július 23-i Magyar Közlönyben). Azt 
állítja, hogy a fenti illeték korlátozza a tőke szabad mozgását, és a behozatali, illetve a kiviteli 
vám bújtatott formája. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az illeték hátrányos helyzetbe 
hozza az importőröket és az exportőröket a kizárólag Magyarországon tevékenykedő 
gazdasági szereplőkhöz képest, mivel ez utóbbiak rendezhetik ügyleteiket készpénzben, amire 
nem vonatkozik a tranzakciós illeték.

A Bizottság észrevételei

A magyar pénzügyi tranzakciós illetéket a fizetési vagy valutaváltási szolgáltatásokat 
(számlavezetés, pénzügyi tranzakciók és átutalások bonyolítása, internetes banki 
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szolgáltatások nyújtása stb.) nyújtó magyar társaságoknak kell megfizetniük. Az illetékköteles 
tranzakciók közé tartozik az elektronikus átutalás, a postai átutalás, a közvetlen terhelés, a 
kártyás fizetések, a csekkek beváltása, a pénzfelvétel bankszámláról és bankautomatákból, 
valamint az akkreditívek kibocsátása.  

- Az illetéket a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának kell megfizetnie, és e kötelezettség 
csak a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatókra 
terjed ki. Ezért a más tagállamokból érkező pénzforgalom nem esik az illetékfizetés hatálya 
alá.

- A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke az illeték alapjának 0,2%-a, a készpénzfelvétel 
kivételével, amely esetben 0,3%, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 000 forint (20 euró).

A tőke szabad mozgása kapcsán az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 63. 
cikke általánosságban tiltja a határokon átnyúló tőkemozgások és fizetési műveletek 
korlátozását. Az EUMSZ 65. cikke azonban lehetővé teszi a tagállamok számára adójoguk 
azon vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását, amelyek a lakóhely vagy a tőkebefektetés 
helye alapján az adózók között különbséget tesznek. Ugyanakkor a korlátozások nem 
szolgálhatnak önkényes megkülönböztetés eszközéül.

Megjegyzendő, hogy az illeték valamennyi olyan pénzmozgásra vonatkozik, amelyet 
Magyarországon székhellyel rendelkező, pénzforgalmi vagy valutaváltási szolgáltatást nyújtó 
társaság végez. A törvény egyetlen eleme sem utal önkényes megkülönböztetésre az 
illetékfizetés kapcsán.

Az illeték független attól, hogy a pénzmozgás az országon belül vagy egy másik tagállamba 
irányulóan (ott vezetett számlára) történik-e. Emiatt nem alakulhat ki a határokon átnyúló 
tranzakciók hátrányos megkülönböztetése az országon belüli tranzakciókhoz képest.

A készpénzzel történő fizetések feltételezett előnyösebb mivolta vonatkozásában emlékeztetni 
kell, hogy a készpénzfelvételt a bankszámlák közötti átutaláshoz képest 1,5-szer nagyobb 
mértékű illeték terheli. Ezért nem állapítható meg a készpénzzel történő fizetések javára 
történő megkülönböztetés.

A kiviteli és a behozatali vámokkal kapcsolatos érv vonatkozásában az EUMSZ 28. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió vámuniót alkot, amely a teljes árukereskedelemre kiterjed, és 
magában foglalja a behozatali és kiviteli vámok, valamint az azokkal azonos hatású díjak 
tilalmát a tagállamok között, továbbá közös vámtarifa bevezetését harmadik országokkal 
fenntartott kapcsolataikban.

A fenti rendelkezés alapján és a Bíróság vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlata1 szerint a 
behozatali és kiviteli vámok olyan anyagi tehernek tekinthetők, amelyet árukra vetnek ki 
annál a ténynél fogva, hogy átlépik a határt. Mivel az illetéket nem azért vetik ki, mert áruk 
határt lépnek át, ezért ez esetben a behozatali és kiviteli vámokra vonatkozó tilalom nem 
bizonyul relevánsnak.

                                               
1 A Bíróság által a C-213/96. sz., Outokumpu Oy ügyben 1998. április 2-án hozott ítélet, 20. pont.
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Következtetés

A fentiek alapján a pénzügyi tranzakciós illeték nem bizonyul ellentétesnek az uniós joggal.”


