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Kovács Levente 

Banki különadók 
az Európai Unióban
A banki különadók a pénzügyi eredetû világgazdasági válság kormányzati menedzselésének következményei. A válság során a kor-

mányok idõben felismerték a hitelintézeti szektor súlyos érintettségét, és – speciális szerepük miatt – a bizalmi kockázatok jelentõ-

ségét is. Ezért több, rendszerszintû fontossággal bíró bankot, bankcsoportot jelentõs közpénzek felhasználásával stabilizáltak. 

A pénzügyi rendszer viszonylagos stabilitásának elérésekor egyrészt a bankmentésre felhasznált közpénzek visszaszerzése, másrészt

jövõbeli krízisek esetére – költségvetési terhelést nem okozó – bankmentõ alapok létrehozása került elõtérbe. Ennek – politikai nép-

szerûségnek örvendõ – módszere a különbözõ banki különadók bevezetése volt. Az Európai Unióban, mint általánosan támogatott

megoldás, több szinten vitatták meg a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését. A brüsszeli bürokratikus folyamatok alatt, különösebb

hatásvizsgálat nélkül, 17 tagállam már be is vezetett valamilyen típusú banki különadót. A tanulmány elsõsorban a pénzügyi tranz-

akciós adó esetleges bevezetésével kapcsolatos várható hatásokat vizsgálja meg, és a várható gazdasági következmények miatt inti

visszafogottságra a döntéshozókat.

KULCSSZAVAK: bankadó, FTT, Tobin-adó, pénzügyi tranzakciós adó

JEL-KÓD: H25, G10, G21, G38

EELÕZMÉNYEK

A 2008-ban kitört, pénzügyi eredetû világgaz-
dasági válság hatására a kormányok kettõs fel-
adattal találták magukat szembe. Egyrészt a
pénzügyi szektor stabilitását kellett biztosítani-
uk, amelynek legtermészetesebb módszere a
szabályozás volt. Ezzel a lépéssel a felügyeletek,
a jegybankok és a kormányok idõben elkéstek
ugyan, azonban élénk kommunikációval bemu-
tatott (túl)szabályozás révén a közvélemény 
felé szakmai helytállást és elkötelezettséget tud-
tak mutatni. A másik feladat annak a korai kor-
mányzati válságmenedzselési módszernek a kö-
vetkezménye lett, amely a rendszerszintû fon-
tossággal bíró bankok stabilizálási költségeivel
kapcsolatos. A nemzeti kormányok és a brüsz-
szeli apparátus a válság kitörésekor általában rö-

vid lefutású válsággal számoltak, így a hatások
tompítása érdekében nem kímélték a közpén-
zek felhasználását sem. Ennek részeként a
bankszektor stabilizálása kapcsán több ország-
ban jelentõs közpénzeket használtak fel. A kor-
mányokra jelentõs nyomás nehezedett annak
érdekében, hogy a válság okozásáért bûnösnek
kikiáltott bankszektortól ne csak ezeket a ko-
rábban biztosított közpénzeket szedje vissza,
hanem büntesse is õket. Óvatosabb, elõretekin-
tõ vélemények szerint az ebbõl származó extra-
bevételekbõl aztán alapokat kellene létrehozni
(EKB, 2010. augusztus 4.), amelyeket egy, a jö-
võben bármikor megjelenõ gazdasági vissza-
eséskor lehetne felhasználni az akkor esetleg
szükségessé váló bankmentésre, illetve már
most a fejletlenebb országok pénzügyi sérülé-
kenységét lehetne belõlük csökkenteni.

A 2009. szeptemberi G-20-as csúcstalálkozó
egyik döntése az IMF felkérése arra, hogy a Va-
lutalap indítson széles körû vitát arról, hogyLevelezési e-cím: kovacs.levente@bankszovetseg.hu
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hogyan tudja a pénzügyi szektortól ellentéte-
lezni azokat a terheket, amelyeket a kormány-
zatok a bankrendszer megreformálása érdeké-
ben vállaltak. Az IMF 2010. áprilisi elõzetes je-
lentésében, amelyet júniusban véglegesített
(IMF Final Report for the G20, 2010. június),
két adótípust javasol: 

Financial Stability Contribution (FSC),
járadék, amely egy esetlegesen a jövõben felme-
rülõ szektort támogató forrás lenne. Egykul-
csos, intézménytípusonként akár eltérõ kulcsos
járadékot javasoltak. Ez a késõbbiekben, az in-
tézményi kockázatokat is figyelembe véve eset-
leg többkulcsossá alakítható. Az IMF az adó
alapját – amely az érintettek számára kulcskér-
dés és viták forrása lenne – nem határozta meg.

Financial Activities Tax (FAT), amely a
pénzügyi intézmények eredménye, illetve bizo-
nyos javadalmazások (például bérköltségek)
alapján kivetett adó lenne. Ez az adótípus
egyéb, például költségvetési célra is felhasznál-
hatóvá válna.

Az Európai Bizottság 2010 októberében a
pénzügyi szektor háromféle adótípusát javasol-
ja megvitatásra: az FAT-t, amely az IMF javas-
latának az átvétele. A Financial Transaction Tax
(FTT, közismert nevén Tobin-adó) típust,
amely látszólagos egyszerûsége miatt jelentõs
politikai népszerûségnek örvend. Valamint egy,
az intézmények mérlegét vagy annak egyes té-
teleit figyelembe vevõ adóztatást. A Bizottság
2011 júniusában a Tanács részére már csak az
FTT bevezetését javasolta. Nyitva hagyta azon-
ban a lehetõséget arra, hogy a késõbbiekben a
többi adónem bevezetését is kezdeményezze.

A Bizottság 2011. szeptember végén tette
közzé a tranzakciós adót bevezetõ európai uni-
ós direktíva javasolt tervezetét (Európai Bi-
zottság COM, 2011, 594; 2011. szeptember
28.). A tervezet szerint az új adó minden tagál-
lamra kiterjedne, mindenhol egységes adókul-
csot alkalmazna, amely értékpapíroknál, spot
devizakonverzióknál 0,1 százalék, míg a szár-
maztatott ügyleteknél 0,01 százalék lenne. 

A direktívát hatályba lépése esetén a nemzeti
jogszabályokba 2013 végéig kellene beilleszte-
ni, majd ezt követõen 2014. január 1-jétõl in-
dulna az adó beszedése. 

Az Európai Tanács és az ECOFIN a direktí-
vatervezet közzététele óta több ülésén foglal-
kozott a témával (Európai Tanács, 2011–2012).
Az adósságválság és a fiskális paktum kidolgo-
zása miatt azonban lekerült a sürgõsséggel tár-
gyalandó napirendrõl.

A FTT bevezetésének a tervezet szerinti
módját a tagállamok vegyesen fogadták. Elsõ-
sorban az EU tengelyét képezõ Németország
és Franciaország támogatják a pénzügyi és be-
fektetési termékek széles körére kiterjedõ
tranzakciós adó alkalmazását. Szorgalmazzák
azonban az adó lépcsõzetes bevezetését,
amely kezdetben a másodlagos piacon forgal-
mazott részvényekre és kötvényekre (innen
kivéve az állampapírokat), esetlegesen az EU-
licenccel rendelkezõ kollektív befektetési for-
mákra terjedne ki; majd a késõbbiekben kerül-
nének be az adó hatálya alá az egyéb, elsõsor-
ban a származékos termékek. A tagállamok
egy része, elsõsorban is Nagy-Britannia, tá-
madják az adó bevezetésének ötletét és a
bankszektor adóztatásának egyéb lehetséges
formáinak megvizsgálását javasolják. Ezek kö-
zé tartozik az FAT esetleges bevezetésének is-
mételt áttekintése. Ugyancsak felmerült, hogy
a hozzáadottérték-adó (VAT) jelenlegi euró-
pai bizottsági felülvizsgálata során megfontolják
a pénzügyi szolgáltatások VAT-mentességének
megszüntetését. Illetve az egyéb, a tagállamok
által változatos formában bevezetett banki
adók és illetékek kivetésének a lehetõségét is
megvizsgálják.

A TOBIN-ADÓ

A Tobin-adó ötlete az 1970-es évek elején
született meg. Ekkor szûnt meg az amerikai
dollár aranyra válthatósága és bizonyos valu-
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ták egymáshoz rögzített árfolyama, amely a
pénzpiacokon a turbulencia kialakulásának
veszélyét hozta magával. A nemzetközi pénz-
piaci stabilitás fenntartásának egyik lehetsé-
ges elméleti eszköze a Tobin-adó, amely devi-
zakonverziós (spekulációs) pénzmozgásokra
a tranzakciók méretétõl függõ adó kivetését
javasolja.

Nemzeti piacokon több kísérlet is volt az 
alkalmazására. Így például Svédországban
1984-ben a részvényekre, 1989-ben a hitelvi-
szonyt megtestesítõ értékpapírokra vezették
be. Ott súlyos forgalomesést eredményezett,
ezért 1991-ben teljesen kivezették. Az Egyesült
Királyságban 1974-ben vezették be a brit tõzs-
déken forgalmazott brit kibocsátású értékpa-
pírok után, és a mai napig alkalmazott adónem.
Az alapja erõsen korlátozott, így mind a piaci,
mind a költségvetési hatása elhanyagolható. 
A Tobin-adót megemlítõ szakkönyvek szerint
hatékonyan egy-egy államban, államközösség-
ben nem, csak világszinten egyszerre lehet be-
vezetni. A pénz- és tõkepiacok mai mobilitása
miatt ugyanis a nemzeti, régiós bevezetés kiját-
szása nyilvánvaló piaci reakció lenne.

AZ EURÓPAI BANKSZEKTOR KRITIKÁJA
AZ FTT-VEL SZEMBEN

Az Európai Bizottság az FTT bevezetése kap-
csán a következõ fõ szempontokat emelte ki: a
stabilitás erõsítése a spekulatív, nem termelé-
keny, kockázatos pénzügyi tranzakciók vissza-
fogásával a pénzügyi piacokon; a válságmene-
dzselésre felhasznált kormányzati pénzek visz-
szaszerzése; mechanizmus létrehozása késõbbi
hasonló kiadások fedezésére. 

Az adót bevezetõ direktívatervezet az adó cél-
jaként a következõket nevesítette (Európai Bi-
zottság COM, 2011, 594; 2011. szeptember 28.):

• biztosítson adekvát költségvetési bevételt,
• a pénzügyi szektor megfelelõ (arányos és

kielégítõ) mértékben járuljon hozzá a költ-

ségvetési bevételekhez (különös figyelem-
mel a szektor alulterhelésére a hozzáadott-
érték-adó mentessége miatt),

• csökkentse a nemkívánatos piaci viselke-
dést, és így stabilizálja a pénzügyi piacokat,

• biztosítsa az EU belsõ piacának egyenlõ
versenyfeltételeket biztosító mûködését a
bevezetendõ intézkedések koordinálá-
sával.

Ezzel egyidejû elvárás a betétgarancia-intéz-
mények alapjainak feltöltése a biztosított beté-
tek 0,5–1,5 százalék közötti, a késõbbiekben
meghatározandó (várhatóan 1 százalékos)
szintjére.

Az Európai Bizottság által meghatározott
célok tekintetében a tagállamok gazdasági és
pénzügyminisztereinek tanácsa (ECOFIN)
sem egységes. Jelenleg abban egyetértés mutat-
kozik, hogy a bankszektornak arányos mérték-
ben hozzá kell járulnia a közfinanszírozáshoz.
Abban is egységes álláspontot képviselnek,
hogy az FTT EU-szintû bevezetésével egysége-
sítsék a bankszektort terhelõ különadókat,
amelyet az is indokol, hogy a tagállamok jelen-
tõs része a szektor adóztatását rendkívül válto-
zatos formában vezette be. A további témák-
ban azonban jelentõs véleménykülönbségek
vannak, ideértve, hogy az EU szintjére emelt
bankadóból beszedett bevétel az EU költségve-
tésébe kerüljön-e. Ugyancsak kérdéses az adó-
nak a bankszektorra és a gazdasági növekedés-
re gyakorolt hatásainak, illetve piaci szabályo-
zási eszközként történõ alkalmazása hatásossá-
gának a megítélése.

A Tobin-adó ellen az Európai Bankföderáció,
mint az Európában mûködõ bankok szakmai
érdekképviselete is tiltakozásának adott han-
got. Ennek elemei a következõk. 

Nem megalapozott a Bizottság azon érvelé-
se, hogy a pénzügyi szolgáltatók nem arányosan
vesznek részt a közteherviselésben, mivel adó-
terhelésük nem éri el a más ágazatokban mûkö-
dõ vállalkozásokét, elsõsorban a hozzáadot-
térték-típusú adókkal kapcsolatos tárgyi adó-
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mentességük miatt. A PricewaterhouseCoopers
(PwC) e témával kapcsolatos elemzése (PwC,
2011. október) – amely egyebek mellett átte-
kintette az Európai Bizottság (a továbbiakban:
EB) hatástanulmánya által figyelembe nem
vett tényezõket is – kimutatta, hogy a
2000–2007-es idõszakban az EU bankszektora
által ténylegesen fizetett, nem visszatéríthetõ
VAT értéke az idõszak felében meghaladta azt
az értéket, mint amit ezen a jogcímen fizetett
volna a szektor egy nem VAT-mentes adókör-
nyezetben.

Az IMF tanulmánya kimutatta (IMF Final
Report for the G20, 2010. június), hogy a bank-
szektor egyéb adónemekkel kapcsolatos befi-
zetései kiemelkedõk az EU legfejlettebb orszá-
gaiban. Például a pénzügyi szektortól beszedett
társaságiadó-bevétel aránya eléri az összes ilyen
típusú bevétel 20–25 százalékát. A hitelintézeti
szektor eredményességének csökkenése miatt
az EB ezt 2012-ben már csak 18 százalékra be-
csüli (Európai Bizottság, 2012. május).

Ezen felül, mivel az EU számos országá-
ban vezettek be a szektort terhelõ speciális
adót, illetve járadékot, a pénzügyi intézmé-
nyek inkább tekinthetõk túl-, mint aluladóz-
tatottnak.

A pénz- és tõkepiacok globalizáltsága miatt
csak világszinten egységes bevezetéssel érhetõk
el a kívánt piaci hatások, egyébként a Tobin-
adót be nem vezetõ országokba tevõdik át a
forgalom.

Jelenleg a globális szabályozók az Egyesült
Államok és az EU pénzügyi és tõkepiaci re-
formjára koncentrálnak. Már ebben az össze-
függésben is problémás, ha az FTT-t csak az
Európai Unióban vezetik be. Fontos szem-
pont azonban, hogy ma a feltörekvõ piacokon
folyik a nemzetközi pénzügyi és befektetési
tranzakciók mintegy negyede. Ezek a régiók
lehetnek a nyertesei az FTT nem globális be-
vezetésének, hiszen a globalizált pénzügyi pi-
acokon a források és a tranzakciók ezen ke-
vésbé költséges piacokra menekülnének.

(EBF, Economic Perspective on the introduc-
tion of the Financial Transaction Tax, 2011.
március)

Az EB áthelyezõdési hatással kapcsolatos
elemzései az FTT tanulmányában meglehetõ-
sen elnagyoltak. A Bizottság jelenlegi hatás-
vizsgálata minden kereskedési tevékenységet
összegzetten vizsgál, nincs termékenkénti vagy
tevékenységek szintjén végrehajtott hatásvizs-
gálat. Azonban a tanulmányban õk is elismerik,
hogy a pénz- és tõkepiacokon strukturális törés
következhet be, bizonyos termékkörök és
szolgáltatások (különösen a nem szabványosí-
tott, OTC származékos ügyletek) akár 70–90
százalékban is elvándorolhatnak az európai
uniós piacokról.

Elsõsorban azoknak a termékeknek az el-
vándorlását idézheti elõ az adó bevezetése,
amelyek kis marginnal és relatíve nagy forga-
lommal bírnak. Ennek két legkárosabb várható
eredménye a piaci likviditásra és a fedezeti cé-
lú ügyletekre gyakorolt hatás. A likviditás és a
kis marginú ügyletek között szoros korreláció
mutatható ki, félõ hogy ezen ügyletek elván-
dorlása kiszorítja a likviditást az európai pénz-
ügyi piacokról. (Csillik – Tarján; Cross-region
analysis through a myopic leader-follower
model, 2012/2.) A hagyományos fedezeti ügy-
letek is jellemzõen ebbe a kategóriába tartoz-
nak. Az FTT hatásaként várható, hogy az EU
pénzügyi piacain a drága, bonyolult, nagyobb
kockázatot hordozó ügyletek maradnak, míg
az olcsó, a kis- és közepes cégek, kisbefektetõk
számára elérhetõ termékek elvándorolnak. Ez
elsõsorban az exportorientált közepes vállalati
kör számára jelenthet problémát. (EBF,
Interim Report on the Financial Sector Tax,
2011. október)

Ugyancsak jelentõs hatást gyakorolna az 
elvándorlás irányába, hogy a nagy pénzügyi 
intézmények elõzetes kalkulációi szerint a fi-
zetendõ adó elérné a jelenlegi adózás elõtti
eredményük szintjét, ami jelentõs nyomást
gyakorolna a menedzsmentekre a tevékenység
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áthelyezése érdekében. (EBF, Report on the
Proposed FTT Directive, 2012. január)

A strukturális törés nyilvánvaló hatással lenne
a szektor foglalkoztatási mutatóira, ami ugyan-
csak negatív nyomást gyakorolna a gazdasági
növekedési kilátásokra. (EBF, Interim Report
on the Financial Sector Tax, 2011. október)

Bár az áthelyezõdési hatás kivédése érdeké-
ben a „kereskedési helyszín szerinti adózás”
alapelve mellett, be kívánják vezetni az alterna-
tív „kibocsátó helye szerinti” adózást is, ettõl a
forgalom EU-n kívülre helyezõdése esetén nem
várható lényeges bevételnövelõ hatás. 

Nem egyenletes a teher elosztása, mivel a
piaci forgalom koncentrált bizonyos pénz- és
tõkepiaci központokban. 

Az EU-ban az Egyesült Királyságra, Német-
országra és Franciaországra jut az adó hatálya
alá esõ tranzakciók 87 százaléka (ezen belül a
UK 71 százalék). Ha a származékos ügyleteket
nem vesszük bele a körbe, akkor a koncentrá-
ció jóval kisebb (az elsõ három: UK 34 száza-
lék, Spanyolország 23 százalék, Németország
13 százalék.) (EBF, Interim Report on the Fi-
nancial Sector Tax, 2011. október)

A szokásos áthárítási effektus miatt tisztázat-
lan, hogy végsõ soron ki fogja viselni a terheket.

Közgazdaságilag nem hatékony, mert nem
tesz különbséget a válság alatt jól és rosszul
mûködõ intézmények között. Ennek követ-
kezményeként a válság múltbeli költségeit, il-
letve amennyiben az adót – hasonlóan az IMF
által megfogalmazott javaslathoz – egy pénz-
ügyi alapba gyûjtik be a jövõbeni válságok
bankmentési akcióinak fedezetére, akkor a 
jövõbeni költségeket is szétterítik a piac egé-
szére. Ez a „szolidaritási” elvû forrásgyûjtés
azonban erõsítheti a „potyautas attitûdöt”
egyes piaci szereplõkben.

Rossz az adó bevezetésének idõzítése, mert
ma (a válság zuhanási periódusa utáni idõszak-
ban) a pénzügyi szektor minden adóztatása
visszafogja a hitelkínálatot, ami akadályozza a
gazdaság helyreállítását.

Egy olyan idõszakban, amikor a válság hatá-
saként kirobbanó szabályozási dömping a leg-
változatosabb módon terheli a pénzügyi szek-
tor anyagi erõforrásait (pótlólagos tõkeköve-
telmény elõírása, betétgarancia-alapok feltölté-
se, adminisztratív szigorítások költséghatásai,
különadók stb.) egy új, a szektort, a pénzügyi
intézmények tulajdonosi és/vagy ügyfélkörét
terhelõ adónem bevezetése gátolja a gazdaság
talpra állását. (Csillik – Tarján, 2009)

Nem segíti a kijelölt célokat, ugyanis: a ko-
rábbi költségvetési források visszaszerzése két-
séges az adó beszedésének bonyolultsága miatt.
Kétséges a stabilitási funkciója a korábban tár-
gyalt hatások miatt. A pénzügyi piacok stabili-
tásának legjobb szabályozási eszközei egyéb-
ként is a prudenciális szabályozás és a felvigyá-
zási funkció erõsítése.

A Bizottság hatásvizsgálatának módszerta-
nával és eredményeivel kapcsolatosan is több
szakmai kritika merült fel.

Az EB becslése szerint az FTT bevezetése
hosszú távon 0,53–1,76 százalékkal csökkente-
né a teljes EU GDP-jét, amelynek éves hatása
talán elhanyagolható. Késõbbi elemzéseiben ezt
a szintet tovább csökkentette 0,28 százalékra.
Ezeknek a számításoknak a megalapozottságát
a szektor kétségekkel fogadta, mivel nem vilá-
gos, hogyan vették figyelembe az áthelyezõdési,
piacátstrukturálódási és egyéb negatív hatásokat
a kalkulációk során. (EBF, Interim Report on
the Financial Sector Tax, 2011. október)

Ugyancsak tisztázatlan, hogy az EB az
elemzésében szereplõ korábbi 37 milliárd
euróra rugó adóbevételi becslést – amely ön-
magában eléri az EU jelenlegi GDP-jének a 0,3
százalékát – milyen megfontolás mellett emel-
te fel 57 milliárd euróra. Már a korábbi becslés
is jelentõs bizonytalanságokat hordozott a
kalkulációban, hiszen az alkalmazott módszer
egy zárt gazdaság leegyszerûsített modelljén
alapult, nem számolt a GDP-csökkenés adó-
alap-erodáló hatásával, valamint nem elemezte
a hatásokat tagországokra, termék- és szolgál-
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tatáskörökre, egyes piaci helyszínekre (szabá-
lyozott, illetve OTC-piac) lebontva. Ugyancsak
nem vette figyelembe a tranzakciót lebonyolító
pénzügyi infrastruktúra adóakkumulációs hatá-
sát sem. Ennek hatásaként – figyelembe véve,
hogy az a végrehajtási folyamatban részt vevõ
szereplõk számától függ, mivel csak a köz-
ponti elszámolóházi tevékenység kerülne ki
az adóalanyiságból – megsokszorozódhat az
egy ügylethez kapcsolódó FTT-adóteher (lásd
1. ábra).

ADÓZTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓ 
TAGORSZÁGAIBAN

Az Európai Bizottságban az átfogó és egységes
bankadóról a mai napig nem tudtak a tagok
megállapodni. A brüsszeli folyamatokat, azok
bürokratikus intézményi hátterük miatt igen
idõigényes elõkészítési és döntési folyamat jel-
lemzi. Az Európai Unióban 17 nemzeti kor-
mány, nem várva a brüsszeli döntésekre, külön-
bözõ típusú és mértékû banki különadót veze-
tett be, általában az elmúlt egy-két év során
(lásd 1. táblázat). A változatos különadótípu-
sok, az élesen eltérõ mértékek, az igen rövid

idõ alatt történt bevezetés, a nemzeti bankszö-
vetségekkel történõ egyeztetések elhagyása
sokkal inkább ötletszerûséget, mint hatástanul-
mányokon alapuló elõkészítést mutat.

Ahogy a 2. ábra is mutatja: három fõ típust
vezettek be. A legelterjedtebb (15 országban al-
kalmazott) módszer a mérlegtételen alapul, az
FTT- és az FAT-típust pedig 3–3 ország vezette
be. Egyes országokban ezeket vegyesen alkal-
mazzák, így két ország (Magyarország és az
Egyesült Királyság) két típust, egy ország
(Franciaország) pedig mindhárom típust alkal-
mazza. Az egyes mérlegtételhez kötött adózta-
tás elterjedtsége mögött valószínûsíthetõen az
húzódik meg, hogy a költségvetés bevételi terv-
készítéséhez ez a forma látszik a pontosabban
tervezhetõnek.

A bankadók felhasználása is különbözõ, van
ahol az ilyen típusú adóbevételbõl külön adót
képeznek, van ahol a költségvetést tartják vele
egyensúlyban, és van ahol e két utat kombinál-
ják. A 3. ábra ezeket az információkat szem-
lélteti. Az ábra alapján jól látható az, hogy a
kockázatosabbnak tartott tagországok teljes
egészében költségvetésük szinten tartásához
használják fel ezt az adóbevételt. A kevésbé el-
adósodott, stabilabbnak tartott országok pedig

1. ábra 

TIPIKUS FOLYAMAT NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI ESZKÖZ VÁSÁRLÁSAKOR 

Forrás: Clifford Chance: Financial Transaction Tax: Update, 2011. október

Szállító Bróker Elszámoló
partner

Központi
elszámoló

Elszámoló
partner

Bróker Nyugdíjalap

0,1% 0,1%  0,1% 0,1%  0,1% (mentesítve) 0,1%  0,1% 0,1%  0,1% 0,1%
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1. táblázat 

BANKI KÜLÖNADÓK ÉS ILLETÉKEK AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIBAN

Ausztria 2010. évi, saját tõkével, biztosított betétállománnyal, illetve egyéb kötelezettségekkel csökkentett, 

mérlegfõösszegen alapuló, sávos (egy milliárd euróig 0 százalék, 1–20 milliárd euróig 0,055 százalék, 

20 milliárd euró felett 0,085 százalék) adó; 2011. január 1-jétõl.

A központi költségvetés bevétele.

Belgium Saját tõkével, illetve biztosított betétállománnyal csökkentett, mérlegfõösszegen alapuló, egykulcsos 

(0,035 százalék); 2012. január 1-jétõl.

A központi költségvetés bevétele.

Adókedvezménnyel támogatott megtakarítási betétszámlák állományán alapuló, egykulcsos (0,08 százalék)

adó, továbbá kiegészítõ adó (0,03–0,12 százalék); 1997-tõl a normál és 2012-tõl a kiegészítõ.

A központi költségvetés bevétele.

Ciprus Alapvetõ szabályozói tõkével csökkentett összes forráson alapuló, egykulcsos (0,03 százalék); parlamenti 

elfogadás 2011 decemberében.

A pénzügyi stabilizációs alap bevétele.

Dánia Bérköltségen (ide nem értve az hozzáadottértékadó-köteles tevékenységek bérköltségét) alapuló, egykulcsos

(10,5 százalék); 2011-tõl.

A központi költségvetés bevétele.

Egyesült Királyság Alapvetõ szabályozói tõkével, biztosított betétállománnyal és egyéb fedezett, illetve likvid forrással 

csökkentett összes forráson alapuló, egykulcsos (0,088 százalék) adó; 2011-tõl.

A központi költségvetés bevétele.

“Stamp duty”: részvények másodlagos piaci forgalmán alapuló adó, kulcsa: 0,5 százalék; 1984-tõl.

A központi költségvetés bevétele.

Franciaország Nagy összegû (27 500 eurót meghaladó) bónuszon alapuló adó, kulcsa 50 százalék, és levonható a 

társasági adóból; 2010-tõl.

Speciális banki innovációt segítõ alap bevétele.

A minimális szabályozói tõkekövetelmény összegén alapuló, egykulcsos (0,25 százalék) adó; 2011-tõl.

A központi költségvetés bevétele.

Az FTT alapja az egy milliárd euró piaci értéket meghaladó francia vállalatok részvényeinek vásárlási értéke,

mértéke 0,2 százalék; 2012. augusztus 1-jétõl.

Görögország Hitelállomány összegén alapuló, egykulcsos (0,6 százalék) adó; 1975-tõl.

A központi költségvetés bevétele.

Hollandia Alapvetõ és járulékos szabályozói tõkével, valamint biztosított betétállománnyal csökkentett, összes forráson

alapuló adó. Rövid lejáratú források esetén az adókulcs 0,044 százalék, hosszúak esetén 0,022 százalék. 

Az alapbér 25 százalék-át meghaladó bónuszok esetén 10 százalékkal növelendõ a kulcs; 2012. július 1-jétõl.

A központi költségvetés bevétele.

Lettország Korrigált kötelezettségállományon alapuló egykulcsos (0,036 százalék) adó; 2011. január 1-jétõl.

A pénzügyi stabilizációs alap bevétele.

Magyarország Hitelintézeti járadék: állami kamattámogatással érintett jelzálog hitelállomány kamatbevételének 5 százaléka; 

2007. január 1-jétõl.

A központi költségvetés bevétele.

Pénzügyi szervezetek különadója: 2009. évi korrigált mérlegfõösszegen alapuló, sávos (sávhatár: 50 milliárd

forint, kulcsok: sávhatár alatt 0,15 százalék, felette 0,5 3 százalék) adó; 2010. július 1-jétõl.

A központi költségvetés bevétele.

0,1 százalékos pénzügyi tranzakciós illeték a hagyományos pénzforgalmi tranzakciók után; 2013. január 1-jétõl. 

A központi költségvetés bevétele.
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egy jövõbeli külön alapot tudnak képezni a
banki különadóból.

Az Európai Unión belül Magyarország az,
amely a legszélesebb, alkalmanként unorto-
doxnak nevezett eszköztárból válogatja össze
a válságkezelési módszereit és épít fel belõlük
intézkedéssorozatot. Ezt a nemzetközi testü-
letek és több ország politikai vezetése is aktív
figyelemmel kíséri. Az uniós országok egy ré-
sze, közülük is kiemelendõ Szlovákia,1 hason-
ló adottságok miatt egyre inkább mintaként
tekintenek rá (MTI, 2012. augusztus 2. 8:59.).
A többi ország és a nemzetközi szervezetek
pedig a kialakult európai és nemzetközi jog-

rendszer, a befektetõ védelem, a kiszámítha-
tóság és végsõ soron a gazdaság mai növeke-
dési modelljének megkérdõjelezését látják
benne (EKB, 2010. augusztus 4.).

BANKI KÜLÖNADÓK MAGYARORSZÁGON

Magyarországon a jelenleg is alkalmazott bank-
adó elsõ típusát, 2008-ban vezették be, amelyet
a korábbi, államilag kamattámogatott forint jel-
záloghitelek kamatbevétele után kell megfizet-
ni. Mértéke az ilyen típusú kamatbevétel 5 szá-
zaléka, összege körülbelül 11 milliárd Ft/év. 

Németország Szabályozói tõkével és nem banki betétek összegével csökkentett összes forráson alapuló sávos ((sávhatárok

euróban: 300 millió, 10 milliárd, 100 milliárd, 200 milliárd, 300 milliárd; kulcsok: 0,02 százalék; 

0,03 százalék, 0,04 százalék, 0,05 százalék, 0,06 százalék) adó; 2011. január 1-jétõl.

A pénzügyi stabilizációs alap bevétele.

Derivatívák nominális értékén alapuló, felsõkorlátos adó (0,0003 százalék, maximum 20 százaléka a nettó

eredménynek).

A pénzügyi stabilizációs alap bevétele.

Olaszország A menedzserek alapbérét meghaladó mértékû bónuszon alapuló adó, kulcsa 10 százalék; 2010 júliusától.

Pénzügyi stabilizációs alap bevétele.

Termelõtevékenységek különadója, amely a társasági adót emeli meg bankok esetében 0,75 százalékkal.

A központi költségvetés bevétele.

Portugália Szabályozói tõkével és biztosított betétállománnyal csökkentett összes forráson alapuló egykulcsos 

(0,05 százalék) adó.

A központi költségvetés bevétele.

Az adó alapja a mérlegen kívüli (nem fedezeti célú) derivatívák névleges értéke és a kereskedési derivatívák 

nettó értéke, kulcsa 0,00015 százalék

Spanyolország Autonóm régiók betétállományon alapuló adója (0,3–0,57 százalék között változó kulccsal); 2001-tõl.

Az autonóm régió költségvetésének bevétele.

Svédország Saját tõkével és bizonyos alárendelt kölcsöntõkével csökkentett összes forráson alapuló, egykulcsos 

(0,036 százalék) adó. 

A pénzügyi stabilizációs alap bevétele.

Szlovákia Saját tõkével, biztosított betétállománnyal és alárendelt kölcsöntõkével csökkentett összes forráson alapuló,

egykulcsos (0,4 százalék) adó; 2012. január 1-jétõl.

Részben a költségvetés, részben pénzügyi stabilizációs alap bevétele.

Szlovénia A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelállománnyal csökkentett mérlegfõösszegen alapuló adó. 

Kulcsa 0,1 százalék, azonban a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelállomány adókedvezménye 

0,2 százalékos kulccsal veendõ figyelembe; 2011 augusztusától.

A pénzügyi stabilizációs alap bevétele.

Forrás: EBF Executive Committee jelentés; Report on Other Regulatory Priorities, 2012. június 22.

A táblázatot összeállította: Vass Péter (Magyar Bankszövetség)
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2. ábra 

BANKI KÜLÖNADÓTÍPUSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Forrás: EBF Executive Committee jelentés: Report on Other Regulatory Priorities, 2012. június 22.

Az ábrát szerkesztette: Fenyõ Márk (Miskolci Egyetem)
3. ábra 

BANKI KÜLÖNADÓK FELHASZNÁLÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Forrás: EBF Executive Committee jelentés: Report on Other Regulatory Priorities, 2012. június 22.

Az ábrát szerkesztette: Fenyõ Márk (Miskolci Egyetem)
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Típusából fakadóan a lakossági jelzálog-finan-
szírozást végzõ bankok arányosan fizetik.

A pénzügyi szervezetek második típusú kü-
lönadóját – az igen aktív kormányzati válságin-
tézkedések keretében – 2010-ben vezették be,
ennek alapja a 2009. évi korrigált mérlegfõ-
összeg. A mértéke 50 milliárd forint mér-
legfõösszegig 0,15 százalék, felette (2011-tõl)
0,53 százalék, összege a teljes bankszektorra kö-
rülbelül 120 milliárd Ft/év. A teljes bankszektor
fizeti, hatása különösen súlyos a vállalati ügyfelek
hitelezésére fókuszáló bankoknál, hiszen a szo-
kásos vállalati marge-ok nem bírják el a fél száza-
lékos adótartamot. Hatása az új induló bankok-
nál, a hagyományosan nagyon kicsi bankoknál és
takarékszövetkezeteknél mérsékelt.

A banki különadók, a gyûjtõszámlás lakossá-
gi devizahiteles konstrukció2 és a végtörlesztés
eredménycsökkentõ3 hatását, azok bejelentése-
kor a tõzsdén jegyzett bankok árfolyamában a

befektetõk azonnal érvényesítették. Az ezek-
bõl fakadó áresések az OTP-nél és az FHB-nál
bejelentésenként körülbelül 10-15 százalékot
tettek ki, amely mértéket a nemzetközi befek-
tetõi hangulat változása is determinálta. A be-
fektetõi döntések során nem hagyható figyel-
men kívül a visszamenõleges hatású jogszabályi
változtatások okán az sem, hogy ezek a dönté-
sek a kiszámítható jogrendszerbe vetett bizal-
mat is megingatták. (Lásd 4. ábra)

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a külön-
adók és a túlszabályozások a hitelintézetek akti-
vitását is befolyásolták. A hitelintézetek árfo-
lyamokkal korrigált mérlegfõösszegének növe-
kedési tendenciája a válság kitörése után csök-
kent. A csökkenõ tendencia ellenére a 2010-es
banki különadó bejelentéséig azonban még nö-
vekedést mutatott, és csak ezt követõen váltott
át a negatív tartományba. (Kovács, A magyar
bankrendszer helyzete és kihívásai, 2011–2012)

4. ábra 

AZ OTP ÉS AZ FHB RÉSZVÉNYÁRFOLYAMÁNAK VÁLTOZÁSAI A KÜLÖNADÓ, 
A GYÛJTÕSZÁMLAHITEL, A VÉGTÖRLESZTÉS ÉS A TRANZAKCIÓS ILLETÉK HATÁSÁRA

Forrás: BÉT
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Ezt a tendenciát az Európai Unióban a bankok
tõkemegfelelési mutatóira vonatkozó szabályok
szigorítása még tovább rontotta.

A Tobin-adó ötletén elindulva – figyelemmel
az Európai Unió beavatkozási lehetõségére és a
költségvetés bevételi követelményeire – 2012
nyarán elfogadták a pénzügyi tranzakciós illeté-
ket. Ez elsõsorban nem a spekulatív pénz- és tõ-
kepiaci befektetéseket, hanem a banki és postai
normál átutalási és pénzforgalmat adóztatja
meg. Az alapja igen széles, a mértéke 0,1 száza-
lék, de maximum 6000 forint. A bankszektortól
várt éves költségvetési bevétel közel 130 milliárd
forint. A végsõ teherviselést nyilvánvalóan az
egyes intézmények költségviselõ képessége és
piacszerzési szándéka fogja meghatározni. Így
azt várjuk, hogy ügyfél- és terméktípusonként
különbözõ arányban, részben a bankokat és
részben a végfelhasználó ügyfeleket fogja majd
terhelni. Az adóztatási cél eltér a Tobin-adónál
és a pénzügyi tranzakciós illetéknél. A Tobin-
adónál az adóztatás a spekulatív ügyletek vissza-
fogásának eszköze. A tranzakciós illeték célja vi-
szont a költségvetési bevétel biztosítása és nyil-
vánvalóan nem a pénzügyi tranzakciós forgalom
visszafogása, habár ezt azért egyik hatásaként
eredményezheti (EKB, Vélemény a pénzügyi
tranzakciós illetékrõl, 2012. július 24.).

A bankok eredményességét a banki külön-
adók és extraterhek mellett, sõt annál is na-
gyobb mértékben rontotta a válság és az árfo-
lyamcsökkenés miatt bekövetkezõ hitelport-
fólió-romlás, továbbá a túlszabályozással kap-
csolatos kiadások növekedése. Összesített
eredményként a magyar bankszektor átlagos
tõkearányos nyereségtermelése 2010-ben 1 szá-
zalékra csökkent (Csillik, 2011. december).
2011-ben a vállalati és lakossági hitelezési ér-
tékvesztés, a végtörlesztés és a banki külön-
adók együttes hatása –10,5 százalékos, súlyos
tõkearányos veszteség lett. 2012-ben az elsõ
félév már biztató jeleket mutat, a bizonytalan-
sági tényezõk számbavétele mellett a tendencia
megfordulásában reménykedhetünk.

ZÁRÓ GONDOLATOK

Globális összehasonlításban az európai bank-
szektor hagyományosan konzervatívan, a szo-
kásokhoz ragaszkodó módon, s ennek egyik
következményeként igen biztonságosan, kiszá-
míthatóan mûködik. Ugyanakkor a változások-
ra és az új kihívásokra való reagálás jó néhány
ágazathoz képest lassabb átfutással, megfontol-
tabban valósul meg. Ennek ellenére állítható,
hogy a világgazdasági válság alapjaiban változ-
tatta meg a bankszektor szerepfelfogását, koc-
kázat- és felelõsségvállalási attitûdjét. A banki
és a politikai elit viszonyrendszerében hosszú
idõ után a politikai elit visszaszerezte elsõbbsé-
gét (Patai, 2011. szeptember 30.), és ennek
megfelelõen – a klasszikus gazdasági és pénz-
ügyi összefüggésekre talán kevésbé figyelve,
néha talán túlzottan is aktuálpolitikai célok be-
folyása alatt – szabadabban hajtja végre elgon-
dolásait. Nem egyszer a hatásmechanizmusok
megismerése és/vagy megfelelõ számbavétele
nélkül nyúl hozzá a hitelintézeti szektor szabá-
lyozásához és különadóztatásához.

A bankszektor a modern nemzet- és világgaz-
daság mûködtetõje, az ipari forradalom óta –
amely akkoriban elképesztõ tõkekoncentrációs
igénnyel lépett fel – pedig az egyértelmû mozga-
tórugója is. A hitel tarja mozgásban a gazdasá-
got, és a hitelaktivitáson keresztüli pénzteremtés
az, ami immár három évszázada érdemben növe-
li az emberiség jólétét. A jelen gazdaságának
szerves része a bankszektor, azzal szoros és köl-
csönös egymásra utaltságban mûködik. Ez az
oka annak, hogy a bankszektor minden olyan
terhet felvállal, amely a gazdaság egészét mû-
ködteti, a visszaesést minimum korrigálja, vagy
szerencsésebb esetben új fejlõdési pályát indít,
és minden olyan extrateher ellen tiltakozik,
amely a gazdaságot lefojtja. (Lásd 5. ábra) 

Ezt az elkötelezettséget tükrözik Magyaror-
szágon a kormány és a Bankszövetség között a
2011. december 15-i és az azt követõ tárgyalási
jegyzõkönyvek és megállapodások is.
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1 Szlovákia Magyarország után vezetett be hasonló

mértékû, az EU-s átlagot sokszorosan meghaladó,

banki különadót.

2 A kormányzati kényszerítéses bevezetési módszer

megítélése mellett az alacsony ügyfélérdeklõdés

miatt ennek nem a közvetlen, hanem a felkészülés és

operáció közvetett költségei voltak jelentõsek!

3 Ez a százmilliárdokban mérhetõ azonnali veszteség

mellett a legjobb ügyfélkör és legjobb hitelportfólió

jövõbeli nyereségének elvesztését is jelentette!
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