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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója valamennyi pénzügyi tranzakcióra 1%-os adót kér bevezetni, azzal 
érvelve, hogy a valódi vagyonteremtő tevékenységeket jelenleg a különböző szakaszokban 
súlyos adó- és társadalombiztosításijárulék-terhek sújtják, míg a pénzügyi tranzakciók ezek 
hatálya alól teljesen kimaradnak, aminek révén a valódi vagyonteremtés és a spekuláció 
között egyensúlyhiány jön létre, ez pedig globális pénzügyi válsághoz vezet. A valamennyi 
pénzügyi tranzakcióra – többek között a banki átutalásokra és a készpénzfelvételekre –
vonatkozó, 1%-os adó lehetővé tenné más adónemek drasztikus csökkentését vagy 
megszüntetését, és az adóhatóságok számára komoly megtakarításokat eredményezne. A 
petíció benyújtója kifejti, hogy ez a rendszer sokkal igazságosabb lenne a jelenlegihez képest, 
amelyben az adófizetők kénytelenek állni a kényszeres spekuláció számláját.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

Az Európai Bizottság 2013. február 14-én a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó 
megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot 
fogadott el. A javaslat tartalma az eredeti, 2011. szeptemberi javaslat hatályát és célkitűzéseit 
tükrözi, amennyiben egy, a 27 tagállam szintjén harmonizált pénzügyi tranzakciós adóra 
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vonatkozik. Az új javaslat a 11 tagállam („részt vevő tagállamok”) közötti megerősített 
együttműködés engedélyezéséről szóló határozat keretébe illeszkedik1. E határozatot a Tanács 
2013. január 22-én fogadta el, az Európai Parlament 2012. december 12-i egyetértését 
követően.
A harmonizált adó alapja igen széles lenne, kiterjedne a pénzügyi intézetek által végzett 
valamennyi pénzügyieszköz- és piaci tranzakcióra, amennyiben megállapítható a részt vevő 
tagállamok területéhez fűződő gazdasági kapcsolat.

A részvények és kötvények, kollektív befektetési alapok egységei, a pénzpiaci eszközök, a 
visszavásárlási megállapodások és az értékpapír-kölcsönzési és -kölcsönvételi 
megállapodások esetében a javasolt minimális kulcs 0,1%, míg a származtatott termékekkel 
kapcsolatos ügyletek esetében 0,01%. E kulcsok elegendően alacsonyak ahhoz, hogy 
elkerüljék a reálgazdaságra a tőkeköltség növekedése formájában gyakorolt jelentős 
visszahatásokat. A részt vevő tagállamoknak be kellene tartaniuk e minimális kulcsokat, 
ugyanakkor tetszésük szerint alkalmazhatnának magasabb kulcsokat is. Az adót minden 
egyes, az ügyletben részt vevő pénzügyi intézménynek meg kellene fizetnie.

A rendes állampolgárok és vállalkozások hétköznapi pénzügyi tevékenysége (pl. biztosítási 
szerződések, jelzálog- és üzleti hitel, hitelkártya-tranzakciók, fizetési szolgáltatások, betétek, 
azonnali devizatranzakciók stb.), továbbá a bankszámlákra történő befizetések és az azokról 
való készpénzfelvételek a reálgazdaság védelme érdekében kivételt képeznének a pénzügyi 
tranzakciós adó alól. Valójában kellőképpen a pénzügyi ágazatot célozná meg. A javaslat 
csak azokra az ügyletekre terjed ki, amelyekben valamely pénzügyi intézmények érintettek.
Az összes pénzügyi ügyletnek mintegy 85%-a pénzügyi intézmények között zajlik, más 
személyek bevonása nélkül.

Következtetés
A Bizottság javaslatát az Európai Parlament és a Tanács jelenleg tárgyalja. A javasolt 
irányelv elfogadásához valamennyi részt vevő tagállam egyhangú döntésére van szükség.

                                               
1 A részt vevő tagállamok köre nem szükségszerűen korlátozódik e 11 államra. A Szerződések előírják, hogy a 
megerősített együttműködésnek a kezdettől fogva részt vevőkön felül valamennyi tagállam számára nyitva kell 
állnia, és annak feltétele csak az engedélyező határozatban megjelölt részvételi feltételek teljesítése lehet.


