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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af finansielle 
transaktioner og om ændring af direktiv 2008/7/EF
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0594),

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0355/2011),

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
cypriotiske parlament og det svenske parlament om, at udkastet til lovgivningsmæssig 
retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Udviklingsudvalget, Budgetudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål.

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt, bl.a. som et 
bidrag til budgetkonsolidering, eller til 
specifikke politiske formål, navnlig dem 
der øger væksten.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Endvidere kunne en FT-afgift i den 
nuværende periode med alvorlig 
budgetkrise og især i betragtning af 
prognoserne om lav vækst i Unionen have 
en positiv indvirkning på væksten på 
mellemlang og lang sigt ved at:
a) reducere uproduktive transaktioners 
uforholdsmæssige bidrag og derved i 
betydelig grad bidrage til at mindske 
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risiciene ved fremtidige systemiske kriser 
og dermed de alvorlige konsekvenser for 
væksten under sådanne kriser 
b) omlægge skattebyrden fra arbejde og 
produktive investeringer til finansielle 
aktiviteter med alvorlige eksterne 
virkninger på realøkonomien 
c) generere supplerende indtægter til at 
dække offentlige udgifter og bidrage til en 
lavere indkomstskat, hvilket er en 
væsentlig forudsætning for at stimulere 
efterspørgslen og forbruget og dermed 
væksten.

Or. en

Begrundelse

Undersøgelser, der er offentliggjort for nylig, viser, at indvirkningen på BNP ved indførelsen 
af en FT-afgift sandsynligvis vil udgøre mindst +0,25 %. Endvidere ville kortsigtede 
spekulanter som hedgeforeninger eller højfrekvenshandlende komme til at betale mest takket 
være en FT-afgift. FT-afgiften ville således hæmme kortsigtet spekulation i modsætning til 
langsigtede investeringer. Endelig ville en FT-afgift generere supplerende indtægter. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) En FT-afgift ville bedst kunne 
opfylde sin dobbeltfunktion (at genere 
supplerende indtægter gennem en mere 
retfærdig beskatning i forhold til andre 
sektorer og bremse umådeholden og 
skadelig spekulation i det eksisterende 
finansielle system), hvis den indføres på 
globalt plan. Da der imidlertid ikke findes 
en juridisk bindende international aftale, 
skal Unionen, der repræsenterer verdens 
største marked for finansielle tjenester, 
påtage sig en ledende rolle og koordinere, 
oprette og gennemføre beskatningen af en 
hensigtsmæssigt udformet FT-afgift, som 
vil skabe et større momentum i processen 



PE480.888v01-00 8/18 PR\891774DA.doc

DA

mod indgåelsen af en international aftale.

Or. en

Begrundelse

En global beskatning ville være den bedste løsning, men ved at gå i spidsen giver Europa 
andre lande et stærkt politisk incitament til at gøre det samme.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes forpligtelser om at 
fjerne hindringer og fremme yderligere 
integration på det indre marked, hvilket 
Kommissionen også understregede i sin 
meddelelse af 13. april 2011 "Akten for 
det indre marked – Tolv løftestænger til at 
skabe vækst og øget tillid – Sammen om 
fornyet vækst", bør dette direktiv 
gennemføres på EU-plan. For at 
fremskynde udviklingen kan visse 
medlemsstater imidlertid vedtage dette 
direktivs bestemmelser gennem det 
forstærkede samarbejde i henhold til 
artikel 329 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Forstærket samarbejde, der er omhandlet i artikel 326-334 i TEUF, udgør et godt alternativ 
for at fremskynde processen. 
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Dette direktiv omhandler ikke 
forvaltningen af indtægterne fra FT-
afgiften. Med henvisning til 
Kommissionens forslag til Rådets 
forordning om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 
2014-2020 og navnlig vedrørende 
bestemmelserne om Unionens egne 
indtægter kunne indtægterne fra en FT-
afgift imidlertid forvaltes på EU-plan, 
enten som en del af Unionens egne 
indtægter eller knyttet direkte til 
specifikke EU-politikker og offentlige 
goder, bl.a. finansiering af 
målsætningerne for udviklingsbistanden, 
kampen mod klimaændringer, bæredygtig 
udvikling og EU's sociale velfærdsstat. 
Ifølge foreløbige beregninger og 
afhængigt af reaktionen på markedet 
kunne indtægterne fra en FT-afgift 
udgøre EUR 57 milliarder årligt, såfremt 
den indføres på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

Forvaltningen af indtægterne fra FT-afgiften bør behandles i forbindelse med forslaget om 
den flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på alle 
finansielle transaktioner, når mindst en af 
deltagerne i transaktionen er etableret i en 

2. I henhold til artikel 3 finder direktivet 
finder anvendelse på alle finansielle 
transaktioner på følgende betingelser:
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medlemsstat, og en finansiel institution, der 
er etableret på den pågældende 
medlemsstats område, er part i 
transaktionen, enten for egen regning eller 
for en anden persons regning, eller 
optræder på vegne af en af transaktionens 
parter.

a) mindst en af deltagerne i transaktionen 
er etableret i en medlemsstat, og en 
finansiel institution, der er etableret på den 
pågældende medlemsstats område, er part i 
transaktionen, enten for egen regning eller 
for en anden persons regning, eller 
optræder på vegne af en af transaktionens 
parter, eller
b) transaktionen omfatter et finansielt 
instrument, der er udstedt af retlige 
enheder, som er registrerede i Unionen.

Or. en

Begrundelse

En kombination af både princippet om etableringssted og udstedelsesprincippet ville sikre, at 
FT-afgiften dækker alle transaktioner og alle aktører.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den er part i en finansiel transaktion 
vedrørende et finansielt instrument, der er 
udstedt på en medlemsstats eller Unionens 
område.

Or. en

Begrundelse

Dette ekstra kriterium ville sikre, at FT-afgiften også kan opkræves på grundlag af 
udstedelsesprincippet.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Udstedelse

1. I dette direktiv anses et finansielt 
instrument for at være udstedt på en 
medlemsstats eller Unionens område, når 
det udstedes af en retlig enhed, som er 
registreret i en medlemsstat.
2. For så vidt angår et derivat, opfyldes 
betingelsen om udstedelse på en 
medlemsstats eller Unionens område, hvis 
referencen eller det underliggende 
instrument udstedes af en retlig enhed, 
der er registreret i en medlemsstat.
3. For så vidt angår et struktureret 
instrument, opfyldes betingelsen om 
udstedelse på en medlemsstats eller 
Unionens område, når det strukturerede 
instrument er baseret på eller 
underbygges af en betydelig del af aktiver 
eller finansielle instrumenter og derivater 
med reference til finansielle instrumenter 
udstedt af en retlig enhed, der er 
registreret i en medlemsstat. 

Or. en

Begrundelse

I denne nye artikel defineres udstedelsesbegrebet for finansielle instrumenter, derivater og 
strukturerede instrumenter.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Overførsel af ejendomsret

1. En finansiel transaktion, som ikke er 
blevet pålagt en FT-afgift, anses som 
juridisk uigennemførlig og medfører ikke 
en overførsel af ejendomsretten til det 
underliggende instrument. 
2. En finansiel transaktion, jvf. stk. 1, 
opfylder ikke vilkårene for central 
clearing i henhold til bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../2012 af ... om 
OTC-derivater, centrale modparter og 
transaktionsregistre [EMIR] eller 
kapitalkravene i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. .../2012 af ... om tilsynskrav for 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
[CRD IV].
3. For så vidt angår automatiske 
elektroniske betalingsordninger med eller 
uden et betalingsafregningsfirmas 
medvirken, kan afgiftsmyndighederne i en 
medlemsstat oprette et system til 
automatisk elektronisk skatteopkrævning 
og automatisk udstedelse af certifikater 
om overførsel af ejendomsret.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at mindske risikoen for unddragelse bør FT-afgiften omfatte et system, der 
skal sikre, at kontrakterne om køb eller salg af et instrument erklæres uanvendelige, såfremt 
afgiften ikke er betalt. I henhold til dette system ville et afgiftsfrit instrument ikke være 
kvalificeret til central clearing, hvilket ville være flere gange dyrere for skatteunddrageren 
end afgiften.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En finansiel transaktion, som ikke er 
blevet pålagt en FT-afgift, anses som 
juridisk uigennemførlig og medfører ikke 
en overførsel af det underliggende aktivs 
ejendomsret.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at mindske risikoen for unddragelse bør FT-afgiften omfatte et system, der 
skal sikre, at kontrakterne om køb eller salg af et instrument erklæres uanvendelige, såfremt 
afgiften ikke er betalt. 

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at hjælpe 
medlemsstaternes skattemyndigheder med 
at tilpasse sig til bestemmelserne i dette 
direktiv, og navnlig med hensyn til det 
administrative samarbejde i henhold til 
stykke 3, skal der stilles det nødvendige og 
egnede personale og tekniske udstyr til 
rådighed for dem. Der skal lægges særlig 
vægt på uddannelsen af embedsmænd.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at opfylde disse nye krav vil skattemyndighederne have brug for at råde over 
tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige tekniske ressourcer. 
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne rapport foretager Kommissionen 
mindst en undersøgelse af FT-afgiftens 
indflydelse på det indre markeds, de 
finansielle markeders og realøkonomiens 
funktionsmåde, og den tager hensyn til 
udviklingen på den internationale scene 
med hensyn til beskatning af 
finanssektoren.

I denne rapport foretager Kommissionen 
mindst en undersøgelse af FT-afgiftens 
indflydelse på det indre markeds, de 
finansielle markeders og realøkonomiens 
funktionsmåde, og den tager hensyn til 
udviklingen på den internationale scene 
med hensyn til beskatning af 
finanssektoren, FT-afgiftens 
anvendelsesområde og behovet for at 
skelne mellem forskellige finansielle 
produkter og kategorier af aktiver i 
forbindelse med afgiftssatsen.

Or. en

Begrundelse

Afhængigt af FT-afgiftens markedsindvirkning kunne en yderligere skelnen mellem de 
finansielle instrumenter overvejes i forbindelse med dette direktivs revision. 
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BEGRUNDELSE

Baggrunden for Kommissionens forslag til en fælles ordning for beskatning af finansielle 
transaktioner

Den globale finansielle krise fra 2008 har bredt sig i realøkonomierne på en hurtig og markant 
måde, hvilket har kastet den globale økonomi ud i en dyb recession og haft omfattende 
virkninger på beskæftigelsen. Behovet for redningsordninger med offentlige midler til redning 
af finansielle institutioner, som er for store til at lade gå ned, har i betydelig grad forværret de 
offentlige finanser og ført til yderligere økonomisk recession på globalt plan og EU-plan. 

I denne forbindelse fremhæves følgende punkter:
– Selv om den finansielle sektor er en af hovedårsagerne til den finansielle krise og har 
modtaget store tilskud af offentlige midler for at komme sig over krisens konsekvenser, 
bidrager den ikke på en retfærdig måde til at dække omkostningerne ved krisen. På et 
tidspunkt hvor EU-borgere oplever store stigninger i direkte og indirekte skatter samt
alvorlige nedskæringer af løn og pension, er den finansielle sektor stadig i vid udstrækning 
fritaget for beskatning af sine aktiviteter og transaktioner.
– Den enorme stigning i finansielle transaktioner det sidste årti og overgangen fra langsigtede 
investeringer til kortsigtede investeringer og yderst spekulative og risikofyldte transaktioner, 
navnlig inden for aktiviteter såsom højfrekvenshandel (HFT), viser et klart skift i den 
finansielle sektors primære rolle, som er gået fra finansiering af realøkonomiens behov til 
transaktioner, der ikke har nogen produktive indvirkninger, og som i alvorlig grad kan 
forstyrre markedspriserne og de nationale økonomiers funktion. 
– De aktuelle alvorlige budgetproblemer i hovedparten af EU's medlemsstater er i væsentlig 
grad med til at hindre medlemsstaterne og EU i at imødegå fremtidige store udfordringer 
såsom finansiering af vækst, bæredygtig og social udvikling, håndtering af klimaændringerne 
og finansiering af udviklingshjælpen. En forhøjelse af de nuværende beskatningsværktøjers 
skatteprocenter og en udvidelse af disse værktøjers anvendelsesområde samt yderligere 
nedskæringer i de offentlige udgifter er hverken nogen tilstrækkelig eller nogen holdbar 
løsning med henblik på imødegåelse af disse udfordringer. Derfor er der behov for 
progressive beskatningsværktøjer, der kan omlægge skattebyrden fra arbejde og produktive 
investeringer til sektorer med betydelige negative virkninger for realøkonomien.

Dermed er debatten om indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner (FT-afgift) blevet 
mere relevant end nogensinde. Til sammenligning med andre traditionelle 
beskatningsværktøjer og forskellige økonomiske politikker har FT-afgiften den fordel, at den 
har flere funktioner:

– Den kan genere betydelige nye indtægter (ifølge de seneste skøn er der tale om indtægter på 
op til 57 milliarder euro, såfremt afgiften indføres på EU-plan).

– Den kan omlægge byrden til aktiviteter med negative virkninger, såsom HFT og ekstremt 
spekulative finansielle transaktioner, og sikrer dermed en mere retfærdig fordeling af 
skattebyrden. 
– Den kan hæmme ekstremt gearede og skadelige spekulationstransaktioner og bidrager 
dermed sammen med hensigtsmæssig lovgivning samt en hensigtsmæssig tilsynsordning til at 
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stabilisere markederne og omdirigere sektoren mod produktive langsigtede investeringer.

Ifølge en nylig undersøgelse ("Financial Transaction Taxes" af Stephany Griffith Jones og 
Avinash Persaud) og Kommissionens reviderede konsekvensanalyse forventes FT-afgiftens 
indvirkning på EU's vækst at nå et positivt niveau på 0,25 % på følgende måder:

– FT-afgiften kan i væsentlig grad bidrage til at mindske sandsynligheden for fremtidige 
kriser ved at reducere systemiske risici og omfanget af "noise trading" samt HFT. Idet de 
faktiske omkostninger ved krisen er enorme, kan FT-afgiften derfor dække disse 
omkostninger og have en positiv indvirkning på EU's langsigtede vækst.

– FT-afgiften kan blive en ny finansieringskilde for budgetkonsolidering og centrale 
investeringer inden for vækst og beskæftigelse.

– FT-afgiften kan omlægge skattebyrden til andre aktiviteter. Dermed kan FT-afgiften føre til 
nedsættelse eller mindre stigninger i beskatningen af indkomst og arbejde og dermed 
stimulere forbruget samt øge efterspørgselen. 

I betragtning af den finansielle sektors og dens tjenestegrenes globale karakter bør FT-afgiften 
indføres så bredt som muligt, for at den fuldt ud kan opfylde sine mange funktioner. Fraværet 
af en international aftale nødvendiggør imidlertid, at de førende økonomiske partnere i verden 
påtager sig en større rolle. EU udgør i dag verdens største finansielle marked og har som 
sådan ansvaret for at tage det første skridt og koordinere oprettelsen af en hensigtsmæssigt 
udformet og let gennemførlig FT-afgift, som vil skabe et større momentum i processen mod 
indgåelsen af en international aftale.

I sin beslutning om innovativ finansiering på globalt og europæisk niveau (P7_TA-PROV 
(2011)0080) erklærede Europa-Parlamentet, at "EU bør fremme indførelsen af en afgift på 
finansielle transaktioner på globalt plan; mener endvidere, at EU, hvis dette mislykkes, bør 
indføre en afgift på finansielle transaktioner på EU-plan som et første skridt" og opfordrede 
Kommissionen til "inden for kort tid at udarbejde en gennemførlighedsundersøgelse, idet der 
tages hensyn til behovet for lige vilkår på globalt plan, og forelægge konkrete 
lovgivningsmæssige forslag".

I sit svar på dette fremlagde Kommissionen sammen med sit lovgivningsmæssige forslag en 
konsekvensanalyse, der gik ind for muligheden for at indføre en FT-afgift i hele EU. 

En hensigtsmæssigt udformet og let gennemførlig FT-afgift

De vigtigste udfordringer i forbindelse med indførelsen af en FT-afgift i EU er
– at undgå overførselen af transaktioner til tredjelande 

– at forebygge skatteunddragelse 
– at undgå overførsel af omkostningerne til forbrugere og borgere.

Ligesom med andre beskatningsværktøjer kan skatteunddragelse og skattesvig minimeres ved 
at omdanne uønskede aktiviteter med højt afkast og lav risiko til aktiviteter med lavt afkast og 
høj risiko. For så vidt angår FT-afgiften indebærer dette en lav afgiftssats, således at 
skatteunddragelse giver lavt afkast, og håndhævelse af alvorlige sanktioner for manglende 
overholdelse for at gøre det risikabelt.
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Der er flere værktøjer, der ligner FT-afgiften, og som er gældende i forskellige jurisdiktioner i 
verden, men især stempelafgifter (som formodes at blive betalt af enhver modpart i en 
transaktion med overførsel af et hjemmehørende værdipapirs ejendomsret) er den største 
"succeshistorie” indtil videre, da de har vist sig at være meget svære at unddrage og har 
skaffet betydelige indtægter for de lande, hvor de gælder.

De vigtigste aspekter i Kommissionens forslag

Europa-Parlamentet glæder sig over Kommissionens beslutning om at fremsætte et forslag til 
lovgivning vedrørende indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner, hvori 
hovedargumenterne fra Europa-Parlamentets beslutning om innovativ finansiering på globalt 
og europæisk niveau (P7_TA-PROV (2011)0080) inddrages fuldt ud.

 Direktivets anvendelsesområde

Kommissionens forslag omfatter transaktioner, der dækker alle de forskellige typer af 
værdipapirer (aktier, egenkapital, obligationer og de derivater, der er knyttet til dem) samt alle 
former for handel på regulerede eller ikkeregulerede platforme.  Undtagelsen, der gælder for 
de primære markeder for obligationer og aktier (men ikke for de derivater, der er baseret på 
dem), gør det muligt ikke at påvirke den virkelige verdens kapitaltilførselsbehov.

Afgiftens anvendelsesområde er begrænset til finansielle institutioner, som enten handler for 
egen regning eller for en anden persons regning. Nationale centralbanker, Den Europæiske 
Centralbank og de organer, der er oprettet af EU, er de eneste finansielle institutioner, som er 
undtaget, og det med rette for at undgå uønskede konsekvenser for pengepolitikken eller den 
finansielle sektors refinansieringsmuligheder. Det bør imidlertid understreges, at denne 
undtagelse gælder, så længe disse enheders transaktioner svarer til deres vigtigste offentlige 
funktion.

 Princippet om etableringssted

Ifølge Kommissionens forslag skal modparten i en transaktion være etableret på en 
medlemsstats område, for at afgiften kan opkræves. 

Dette omfatter alle transaktioner med de finansielle institutioner, som ligger i EU, men ikke 
alle de finansielle instrumenter, der har EU-oprindelse. Derved beskattes en transaktion, der 
foretages af en finansiel institution i EU, med et finansielt instrument uden for EU, hvorved 
der kan være positive indvirkninger på markedet for instrumentet uden for EU, men de 
transaktioner, der foretages af institutioner uden for EU, med instrumenter i EU, beskattes 
ikke, og dermed skabes en konkurrencemæssig ulempe for institutionerne i EU.

 Udstedelsesprincippet

Den bedste måde at undgå juridiske smuthuller og undgå at skabe konkurrencemæssige 
ulemper ville være at følge stempelafgiftseksemplet og opkræve skat på hver transaktion med 
et finansielt instrument, der er udstedt af en enhed på en medlemsstats eller EU’s område. 
Selv om dette er fuldt ud anvendeligt, for så vidt angår obligationer og aktier, kan dette 
imidlertid skabe nogle problemer med hensyn til derivater, bl.a. swaps, hvor det er vanskeligt 
at definere udstedelsen.
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Med henblik på at løse denne problematik ville den bedste løsning være at kombinere begge 
principper og foreslå en yderligere betingelse i artikel 3 vedrørende udstedelsesstedet. Derved 
skal afgiften betales, såfremt en af betingelserne i artikel 3 er opfyldt. 

For at gøre brug af alle fordelene ved udstedelsesprincippet bør afgiftsbetalingens forbindelse 
til kontraktens juridiske retskraft også tilføjes som en juridisk konsekvens. 

 Afgiftssatserne

Med henblik på at indføre en afgift, der nemt kan opkræves, og undgå forvridninger i det 
indre marked bør de planlagte satser være enkle at indføre og afspejle de forskellige 
finansielle instrumenters karakteristika.

Kommissionens forslag om at have en minimumssats på 0,1 % for aktier og obligationer og 
0,01 % for derivater følger bestemt disse principper. Begge satser er relativt lave og sikrer 
samtidig som minimum harmonisering på den mindst konkurrenceforvridende måde og åbner 
mulighed for fleksibilitet, såfremt en medlemsstat finder det hensigtsmæssigt at fastsætte 
højere satser end disse. 

Differentieringen mellem kategorierne af aktiver er berettiget, idet aktier og obligationer har 
en mere ens markedsadfærd sammenlignet med derivater. 

For så vidt angår derivater, kan vurderingen af deres værdi være langt vanskeligere, og derfor 
kan beslutningen om at vælge den nominelle værdi, som kan være betydeligt højere end 
derivatets reelle markedsværdi, retfærdiggøre valget af en lavere sats.

 Det geografiske anvendelsesområde

Direktivets vedtagelse via enstemmighed er den bedste måde at gennemføre forslaget for at 
undgå forvridninger og for yderligere at integrere de finansielle markeder i EU. 

Selv om flere beskatningsværktøjer, som ligner FT-afgiften, allerede er indført eller er til 
drøftelse i flere medlemsstater, bør EU ikke desto mindre fremskynde processen for at fjerne 
forvridninger på de relevante områder. Derfor kan medlemsstaterne, såfremt det ikke er 
muligt at gennemføre dette direktiv gennem reglen om enstemmighed, indføre dette direktivs 
juridiske bestemmelser gennem reglerne om det forstærkede samarbejde.

 Forvaltningen af indtægterne

Kommissionens forslag har ingen direkte henvisninger til, hvordan indtægterne skal forvaltes. 
I rapporten bemærkes det, at der i et forslag til lovgivning om den flerårige finansielle ramme 
2014-2020, som i øjeblikket er til drøftelse, er planer om, at nogle af indtægterne fra FT-
afgiften skal blive en del af EU’s egne indtægter. Indtægterne fra FT-afgiften kan også knyttes 
til bestemte EU-politikker og offentlige goder, bl.a. finansiering af målene om 
udviklingsbistand, kampen mod klimaændringer, bæredygtig udvikling og den sociale 
velfærdsstat i EU eller til finansieringen af de nationale budgetter, navnlig som en måde til at 
støtte indsatser for budgetkonsolidering.


