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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για ένα κοινό σύστημα φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/7/ΕΚ
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0594),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7 0355/2011),

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
αναλογικότητας, από το κυπριακό και το σουηδικό κοινοβούλιο, στις οποίες 
υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 



PE480.888v01-00 6/20 PR\891774EL.doc

EL

επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών.

επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς, μεταξύ άλλων ως 
συμβολή στη δημοσιονομική εξυγίανση, ή 
για σκοπούς συγκεκριμένων πολιτικών, 
ιδίως εκείνων που ενισχύουν την 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Επιπλέον, στην τρέχουσα περίοδο 
σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης και 
μάλιστα προβλέψεων χαμηλής ανάπτυξης 
στην Ένωση, ένας ΦΧΣ θα μπορούσε να 
έχει θετικό αντίκτυπο στις 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
προοπτικές ανάπτυξης:
α) μειώνοντας τη δυσαναλογία της 
συνεισφοράς των μη παραγωγικών  
συναλλαγών και, κατ’ αυτό τον τρόπο, 
συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του 
κινδύνου μελλοντικών συστημικών 
κρίσεων και άρα του δυσβάστακτου 
κόστους των κρίσεων αυτών από πλευράς 
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ανάπτυξης·
β) μεταθέτοντας το φορολογικό βάρος 
από την εργασία και τις παραγωγικές 
επενδύσεις προς τις χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες που εμφανίζουν σοβαρό 
εξωτερικό κόστος για την πραγματική 
οικονομία· 
γ) δημιουργώντας πρόσθετα έσοδα για 
την κάλυψη των δημόσιων δαπανών και 
συμβάλλοντας σε χαμηλότερη φορολογία 
εισοδήματος, κάτι που αποτελεί 
σημαντικό προαπαιτούμενο για την 
τόνωση της ζήτησης και της 
κατανάλωσης και άρα και της 
ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν ότι ο αντίκτυπος της επιβολής ΦΧΣ σε επίπεδο 
ΑΕγχΠ είναι πιθανό να  βρίσκεται  κοντά και οπωσδήποτε όχι κάτω από το +0,25%. Επιπλέον, 
χάρη σε έναν ΦΧΣ, εκείνοι που θα επιβαρύνονταν περισσότερο θα ήταν οι φορείς 
βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας, όπως τα επενδυτικά κεφάλαια κάλυψης κινδύνου (hedge 
funds) και όσοι επιδίδονται σε συναλλαγές πολύ μεγάλης συχνότητας. Ο ΦΧΣ θα δημιουργούσε 
λοιπόν αντικίνητρα για τη βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία προς όφελος των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων. Τέλος, ο ΦΧΣ θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Ο ΦΧΣ θα υπηρετούσε καλύτερα τον 
διπλό του στόχο (δημιουργία πρόσθετων 
εσόδων μέσω δικαιότερης φορολογίας σε 
σχέση με τους άλλους τομείς και 
χαλιναγώγηση της υπερβολικής και 
επιβλαβούς κερδοσκοπίας στο υπάρχον 
χρηματοπιστωτικό σύστημα) αν 
εφαρμοζόταν σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Αφού όμως δεν υπάρχει μια νομικά 
δεσμευτική διεθνής συμφωνία, η Ένωση, 
η οποία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη 
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παγκοσμίως αγορά χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, οφείλει να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο συντονίζοντας, θεσπίζοντας και 
εφαρμόζοντας ένα καλοσχεδιασμένο 
σύστημα ΦΧΣ, το οποίο θα δώσει 
πρόσθετη ώθηση στη διαδικασία που 
οδηγεί στη σύναψη μιας διεθνούς 
συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας παγκόσμιος φόρος θα αποτελούσε καλύτερη λύση. Παίρνοντας όμως την πρωτοβουλία, η 
Ένωση θα δώσει στους άλλους ένα ισχυρό πολιτικό κίνητρο για να ακολουθήσουν τον ίδιο 
δρόμο.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των 
κρατών μελών για την άρση των 
εμποδίων και την προώθηση περαιτέρω 
ολοκλήρωσης στην εσωτερική αγορά, 
όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 13ης Απριλίου με τίτλο 
«Η Πράξη για την Ενιαία αγορά –
Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της 
ανάπτυξης και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης – ‘Μαζί για μια νέα 
ανάπτυξη’», η παρούσα οδηγία πρέπει να 
εφαρμοστεί σε επίπεδο Ένωσης. 
Εντούτοις, προκειμένου να επισπευσθεί η 
πρόοδος, ορισμένα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να υιοθετήσουν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας με ενισχυμένη 
συνεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 329 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενισχυμένη συνεργασία, που προβλέπεται στα άρθρα 326 - 334 της ΣΛΕΕ, αντιπροσωπεύει 
μια έγκυρη εναλλακτική λύση για την επίσπευση της διαδικασίας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η παρούσα οδηγία δεν ασχολείται 
με τη διαχείριση των εσόδων από τον 
ΦΧΣ. Εντούτοις, αν ληφθεί υπόψη η 
πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση 
κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020, και ιδίως οι διατάξεις σχετικά 
με τους ιδίους πόρους της Ένωσης, ένα 
μέρος των εσόδων από τον ΦΧΣ θα 
μπορούσε να τεθεί υπό διαχείριση σε 
επίπεδο Ένωσης, είτε σαν μέρος των 
ιδίων πόρων της Ένωσης είτε σε άμεση 
σύνδεση με συγκεκριμένες πολιτικές και 
δημόσια αγαθά της Ένωσης, όπως 
μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση των 
στόχων της αναπτυξιακής βοήθειας, η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και το κοινωνικό 
κράτος πρόνοιας της Ένωσης. Σύμφωνα 
με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, και 
ανάλογα με τις αντιδράσεις της αγοράς, 
τα έσοδα από τον ΦΧΣ θα μπορούσαν να 
ανέλθουν σε 57 δισεκατομμύρια ετησίως, 
αν ο φόρος επιβληθεί σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των πόρων από τον ΦΧΣ θα έπρεπε να ρυθμιστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της 
πρότασης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες 
τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, 
εφόσον τουλάχιστον ένας συμβαλλόμενος 
στη συναλλαγή είναι εγκαταστημένος σε 
ένα κράτος μέλος και εφόσον ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκαταστημένο 
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό άλλου προσώπου ή 
ενεργώντας εξ ονόματος συμβαλλομένου 
στη συναλλαγή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 3, σε όλες τις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές εφόσον:

α) τουλάχιστον ένας συμβαλλόμενος στη 
συναλλαγή είναι εγκαταστημένος σε ένα 
κράτος μέλος και ένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα εγκαταστημένο στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους είναι συμβαλλόμενο 
μέρος στη συναλλαγή, ενεργώντας για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου 
προσώπου ή ενεργώντας εξ ονόματος 
συμβαλλομένου στη συναλλαγή· ή

β) η συναλλαγή αφορά χρηματοπιστωτικό 
μέσο που έχει εκδοθεί από νομική 
οντότητα καταχωρημένη στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνδυασμός των αρχών της εγκατάστασης και της έκδοσης θα εξασφάλιζε ότι ο ΦΧΣ 
καλύπτει όλες τις συναλλαγές και όλους τους συμμετέχοντες.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) είναι συμβαλλόμενο μέρος σε 
χρηματοπιστωτική συναλλαγή επί 
χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει 
εκδοθεί εντός του εδάφους ενός κράτους 
μέλους ή της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόσθετο κριτήριο εξασφαλίζει ότι ο ΦΧΣ μπορεί να εισπραχθεί και με βάση την αρχή της 
έκδοσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Έκδοση

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, το χρηματοπιστωτικό μέσο 
θεωρείται ότι εκδόθηκε εντός του 
εδάφους ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης εάν έχει εκδοθεί από νομική 
οντότητα καταχωρημένη σε κράτος 
μέλος.
2. Στην περίπτωση των παραγώγων, ο 
όρος της έκδοσης εντός του εδάφους ενός 
κράτους μέλους ή της Ένωσης πληρούται 
εάν το μέσο αναφοράς ή το υποκείμενο 
μέσο έχει εκδοθεί από νομική οντότητα 
καταχωρημένη σε κράτος μέλος.
3. Στην περίπτωση των δομημένων 
μέσων, ο όρος της έκδοσης εντός του 
εδάφους ενός κράτους μέλους ή της 
Ένωσης πληρούται εάν το δομημένο μέσο 
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έχει ως βάση ή κάλυμμα ένα σημαντικό 
μέρος στοιχείων ενεργητικού ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων και 
παραγώγων που αναφέρονται σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από νομική οντότητα 
καταχωρημένη σε κράτος μέλος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό άρθρο ορίζει την έννοια της έκδοσης για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα παράγωγα 
και τα δομημένα μέσα.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Μεταβίβαση νόμιμου τίτλου

1. Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή για 
την οποία δεν έχει εισπραχθεί ΦΧΣ δεν 
θεωρείται νομικά εκτελεστή και δεν 
συνεπάγεται μεταβίβαση του νόμιμου 
τίτλου του υποκείμενου μέσου. 
2. Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή της 
παραγράφου 1 δεν είναι επιλέξιμη για 
κεντρική εκκαθάριση βάσει των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ... σχετικά με τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών [EMIR], 
ούτε είναι επιλέξιμη για την κάλυψη των 
απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ...  σχετικά με τις 
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα 
πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις 
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επενδύσεων [CRD IV].
3. Στην περίπτωση των συστημάτων 
αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών 
πληρωμών με ή χωρίς συμμετοχή 
μεσαζόντων διακανονισμού πληρωμών, 
οι αρμόδιες για τα δημόσια έσοδα αρχές 
του σχετικού κράτους μέλους μπορούν να 
εφαρμόσουν σύστημα αυτόματης 
ηλεκτρονικής είσπραξης του φόρου και 
βεβαιώσεις μεταβίβασης του νόμιμου 
τίτλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος της φοροαποφυγής, ο ΦΧΣ πρέπει να συνδυάζεται με ένα σύστημα 
που θα εξασφαλίζει ότι, αν δεν καταβληθεί ο φόρος, οι συμβάσεις αγοράς ή πώλησης του μέσου 
θα καθίστανται μη εκτελεστές.  Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, το μη φορολογηθέν μέσο δεν θα 
ήταν επιλέξιμο για κεντρική εκκαθάριση, κάτι που θα είχε για τον φοροαποφεύγοντα κόστος 
πολλαπλάσιο του φόρου.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η χρηματοπιστωτική συναλλαγή για 
την οποία δεν έχει εισπραχθεί ΦΧΣ δεν 
θεωρείται νομικά εκτελεστή και δεν 
συνεπάγεται μεταβίβαση του νόμιμου 
τίτλου του υποκείμενου στοιχείου 
ενεργητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος της φοροαποφυγής, ο ΦΧΣ πρέπει να συνδυάζεται με ένα σύστημα 
που θα εξασφαλίζει ότι, αν δεν καταβληθεί ο φόρος, οι συμβάσεις αγοράς ή πώλησης του μέσου 
θα καθίστανται μη εκτελεστές.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να προσαρμοστούν στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως 
όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία 
της παραγράφου 3, οι φορολογικές 
διοικήσεις των κρατών μελών λαμβάνουν 
τους αναγκαίους και επαρκείς 
ανθρώπινους πόρους και τεχνικό 
εξοπλισμό. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στην εξασφάλιση επιμόρφωσης των 
υπαλλήλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αντεπεξέλθουν οι φορολογικές αρχές στις νέες απαιτήσεις, θα έπρεπε να τους διατεθεί 
επαρκές προσωπικό και επαρκείς τεχνολογικοί πόροι. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εν λόγω έκθεση της Επιτροπής 
εξετάζονται, κατ’ ελάχιστον, οι συνέπειες 
του ΦΧΣ στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και στην 
πραγματική οικονομία και λαμβάνεται 
υπόψη η πρόοδος όσον αφορά τη 
φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα σε διεθνές επίπεδο.

Στην εν λόγω έκθεση της Επιτροπής 
εξετάζονται, κατ’ ελάχιστον, οι συνέπειες 
του ΦΧΣ στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και στην 
πραγματική οικονομία και λαμβάνεται 
υπόψη η πρόοδος όσον αφορά τη 
φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα σε διεθνές επίπεδο, το πεδίο 
εφαρμογής του ΦΧΣ και η ανάγκη 
διάκρισης ανάμεσα σε διάφορες 
κατηγορίες χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων και στοιχείων ενεργητικού 
όσον αφορά τον φορολογικό συντελεστή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τον αντίκτυπο του ΦΧΣ στην αγορά, θα μπορούσε, στο πλαίσιο της επανεξέτασης 
της οδηγίας, να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω διαφοροποίησης των συντελεστών μεταξύ 
χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ώθηση που οδήγησε στην πρόταση της Επιτροπής για κοινό σύστημα φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έχει εξαπλωθεί στην πραγματική οικονομία 
με ταχύτητα και οξύτητα, και το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά ύφεση της παγκόσμιας 
οικονομίας με μεγάλη επίπτωση στην απασχόληση. Η ανάγκη σωστικών παρεμβάσεων με 
δημόσιους πόρους για τη διάσωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι "πολύ μεγάλα 
για να χρεοκοπήσουν" έχει επιδεινώσει αισθητά τα δημόσια οικονομικά και έχει προξενήσει 
περαιτέρω οικονομική ύφεση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ας τονιστούν τα ακόλουθα:
– Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους παράγοντες 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και έλαβε σημαντικές δημόσιες επιχορηγήσεις για το 
ξεπέρασμα των επιπτώσεων της κρίσης, δεν συνεισφέρει ευλόγως στην κάλυψη του κόστους 
αυτής της κρίσης. Σε μια στιγμή όπου οι πολίτες της ΕΕ υφίστανται σημαντικές αυξήσεις της 
άμεσης και έμμεσης φορολογίας και δραστικές περικοπές των μισθών και συντάξεων, ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να εξαιρείται της φορολογίας στις 
δραστηριότητές του και στις συναλλαγές του·
– Η τεράστια αύξηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κατά την τελευταία δεκαετία και 
η στροφή από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις προς την επιζήτηση βραχυπρόθεσμου κέρδους 
και τις άκρως κερδοσκοπικές και ριψοκίνδυνες συναλλαγές, ιδίως με δραστηριότητες όπως οι 
συναλλαγές πολύ μεγάλης συχνότητας (HFT - High Frequency Trade), φανερώνουν 
ξεκάθαρα μια μετατόπιση του βασικού ρόλου του χρηματοπιστωτικού τομέα από τη 
χρηματοδότηση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας προς δραστηριότητες που δεν 
έχουν παραγωγικό αντίκτυπο και που μπορούν να διαταράξουν σοβαρά τις αγοραίες τιμές και 
τη λειτουργία των εθνικών οικονομιών. 
– Οι τρέχουσες έντονες δημοσιονομικές δυσκολίες στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ 
εμποδίζουν σε σημαντικό βαθμό τα κράτη μέλη και την ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις μείζονες 
προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, όπως είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η 
βιώσιμη και κοινωνική ανάπτυξη, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η 
χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Η αύξηση των συντελεστών και του πεδίου 
εφαρμογής των παραδοσιακών φορολογικών εργαλείων και οι περαιτέρω περικοπές των 
δημόσιων δαπανών δεν αποτελούν ούτε επαρκή ούτε βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων. Κατά συνέπεια, χρειάζονται εργαλεία προοδευτικής φορολογίας που 
να μπορούν να μετατοπίσουν το φορολογικό βάρος από την εργασία και τις παραγωγικές 
επενδύσεις προς τους τομείς που εμφανίζουν σημαντικό εξωτερικό κόστος για την 
πραγματική οικονομία.

Από την άποψη αυτή, η συζήτηση για την καθιέρωση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών (ΦΧΣ) είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Σε σύγκριση με άλλα, 
παραδοσιακά φορολογικά εργαλεία και με διαφορετικές οικονομικές πολιτικές, ο ΦΧΣ έχει
το πλεονέκτημα μιας πολλαπλής λειτουργίας:
– Μπορεί να αποφέρει σημαντικά νέα έσοδα (σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, μέχρι 57 
δισ. ευρώ αν εφαρμοστεί σε επίπεδο ΕΕ)·
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– Μπορεί να μετατοπίσει το βάρος προς δραστηριότητες με εξωτερικό κόστος, όπως οι HFT 
και οι άκρως κερδοσκοπικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, εξασφαλίζοντας έτσι μια 
δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών· 
– Μπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο για υπερβολικά μοχλευμένες και επιβλαβείς 
κερδοσκοπικές συναλλαγές και έτσι να συμβάλει, μαζί με ένα κατάλληλο καθεστώς ρύθμισης 
και εποπτείας, στη σταθεροποίηση των αγορών και στον αναπροσανατολισμό του τομέα προς 
παραγωγικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη ("Financial Transaction Taxes" των Stephany Griffith 
Jones και Avinash Persaud) και την αναθεωρημένη εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ο αντίκτυπος του ΦΧΣ στην ανάπτυξη στην ΕΕ υπολογίζεται ότι θα είναι θετικός, 
στο επίπεδο του 0,25%, για τους ακόλουθους τρόπους:
– μειώνοντας τους συστημικούς κινδύνους και το επίπεδο των «συσκοτιστικών» συναλλαγών 
("noise" trading) καθώς και των HFT, ο ΦΧΣ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της 
πιθανότητας μελλοντικών κρίσεων. Το πραγματικό κόστος της κρίσης για την ανάπτυξη είναι 
τεράστιο, και ο ΦΧΣ μπορεί να απορροφήσει το κόστος αυτό και να επιδράσει θετικά στη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ΕΕ·
– αποτελώντας μια νέα πηγή χρηματοδότησης για τη δημοσιονομική εξυγίανση και για 
καίριες επενδύσεις που προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση·
– μετατοπίζοντας τα φορολογικά βάρη προς άλλες δραστηριότητες. Έτσι ο ΦΧΣ θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μειώσεις ή μικρότερες αυξήσεις της φορολογίας του εισοδήματος και της 
εργασίας, άρα να τονώσει την κατανάλωση και να ενισχύσει τη ζήτηση. 

Λόγω του παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού τομέα και των 
υπηρεσιών του, για να μπορέσει ένας ΦΧΣ να επιτελέσει την πολλαπλή λειτουργία του θα 
πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα. Η έλλειψη όμως διεθνούς συμφωνίας 
αναγκάζει τους κορυφαίους οικονομικούς εταίρους του κόσμου να αναλάβουν μεγαλύτερο 
ρόλο. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει σήμερα τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου 
και γι’ αυτό φέρει την ευθύνη να κάνει το πρώτο βήμα, συντονίζοντας την καθιέρωση ενός 
καλοσχεδιασμένου και ευεφάρμοστου ΦΧΣ που θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στη διαδικασία 
που οδηγεί στη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας.

Με το ψήφισμά του για την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο 
(P7_TA-PROV (2011)0080), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι «η ΕΕ πρέπει να 
προωθήσει την καθιέρωση ενός τέτοιου φόρου σε  παγκόσμιο επίπεδο» και ότι «εάν αυτό δεν 
κατορθωθεί, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει τον φόρο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σαν ένα πρώτο 
βήμα» και κάλεσε την Επιτροπή «να εκπονήσει άμεσα μελέτη σκοπιμότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού, και να υποβάλει συγκεκριμένες 
νομοθετικές προτάσεις».
Ανταποκρινόμενη στην έκκληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει την εκτίμηση 
αντικτύπου της, η οποία κατέληγε ότι είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένας ΦΧΣ σε επίπεδο ΕΕ, 
μαζί με τη νομοθετική της πρόταση. 

Ένας καλοσχεδιασμένος και ευεφάρμοστος ΦΧΣ

Οι κυριότερες προκλήσεις που θέτει η καθιέρωση ενός ΦΧΣ σε επίπεδο ΕΕ είναι:
– αποσόβηση της μεταφοράς των συναλλαγών σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός ΕΕ 
– πρόληψη της φοροαποφυγής 
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– αποτροπή της μετακύλισης του κόστους στους καταναλωτές και τους πολίτες.

Όπως με κάθε φορολογικό εργαλείο, το τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί η φοροαποφυγή και η 
φοροδιαφυγή είναι να μετατραπεί η ανεπιθύμητη δραστηριότητα από δραστηριότητα υψηλής 
απόδοσης και χαμηλού κινδύνου σε δραστηριότητα χαμηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου. 
Στην περίπτωση του ΦΧΣ, αυτό σημαίνει μικρό φορολογικό συντελεστή ώστε η 
φοροαποφυγή να γίνει εγχείρημα χαμηλής απόδοσης, και επιβολή σοβαρών συνεπειών για τη 
μη συμμόρφωση ώστε η φοροαποφυγή να γίνει ριψοκίνδυνη.

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία τύπου ΦΧΣ που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές 
δικαιοδοσίας ανά τον κόσμο, αλλά το πιο επιτυχημένο μέχρι στιγμής είναι τα τέλη 
χαρτοσήμου (που καταβάλλονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος μιας συναλλαγής για τη 
μεταβίβαση της κυριότητας αξιογράφου), καθώς έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ δύσκολο να τα 
αποφύγει κανείς και δημιουργούν σημαντικά έσοδα στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου 
εφαρμόζονται.

Τα κυριότερα στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για την επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καθώς η Επιτροπή  
ενστερνίστηκε πλήρως τη βασική επιχειρηματολογία που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και 
ευρωπαϊκό επίπεδο (P7_TA-PROV (2011)0080).

 Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει τις συναλλαγές σε όλα τα είδη τίτλων (μετοχές, μέσα 
ιδίων κεφαλαίων, ομόλογα και τα σχετιζόμενα με αυτά παράγωγα), όπως και κάθε είδους 
συναλλαγές σε ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες αγορές. Η εξαίρεση της πρωτογενούς αγοράς 
ομολόγων και μετοχών (αν και όχι των παραγώγων που βασίζονται σε αυτά) επιτρέπει να 
παραμείνουν ανέπαφες οι ανάγκες άντλησης κεφαλαίων του πραγματικού κόσμου.
Το πεδίο εφαρμογής του φόρου περιορίζεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
ενεργούν είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Οι εθνικές κεντρικές 
τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα όργανα που ιδρύει η ΕΕ είναι τα μόνα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξαιρούνται, κάτι εύλογο προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
ανεπιθύμητο εξωτερικό κόστος για τις νομισματικές πολιτικές ή για τις δυνατότητες 
αναχρηματοδότησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα έπρεπε όμως να διευκρινιστεί ότι η 
εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον οι συναλλαγές των οντοτήτων αυτών αντιστοιχούν στη βασική 
δημόσια λειτουργία τους.

 Η αρχή της κατοικίας

Η πρόταση της Επιτροπής χρησιμοποιεί το κριτήριο του τόπου κατοικίας του 
αντισυμβαλλομένου της συναλλαγής στο έδαφος κράτους μέλους προκειμένου να καθίσταται 
απαιτητός ο φόρος. 
Αυτό καλύπτει όλες τις συναλλαγές των εγκατεστημένων στην ΕΕ οργανισμών αλλά όχι όλα 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα προέλευσης ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό οι συναλλαγές ενός 
οργανισμού της ΕΕ σε χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ θα φορολογούνται, πράγμα που 
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μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά του εκτός ΕΕ χρηματοπιστωτικού μέσου, αλλά 
οι συναλλαγές των εκτός ΕΕ οργανισμών σε χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ δεν θα 
φορολογούνται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους 
οργανισμούς της ΕΕ.

 Η αρχή της έκδοσης

Ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθούν τα νομικά παραθυράκια και η δημιουργία 
ανταγωνιστικού μειονεκτήματος θα ήταν να ακολουθηθεί το παράδειγμα των τελών 
χαρτοσήμου και να επιβάλλεται ο φόρος σε κάθε συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικό μέσο που   
έχει εκδοθεί από οντότητα εγκατεστημένη στο έδαφος κράτους μέλους ή της ΕΕ. Αυτό όμως, 
αν και πλήρως εφαρμόσιμο στην περίπτωση των ομολόγων και των μετοχών, μπορεί να 
προξενήσει ορισμένα προβλήματα στην περίπτωση παραγώγων όπως οι συμβάσεις 
ανταλλαγής, όπου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η έκδοση.
Για να καλυφθεί πλήρως αυτός ο προβληματισμός, η καλύτερη επιλογή θα ήταν να 
συνδυαστούν οι δύο αρχές και να προταθεί,  στο κείμενο του άρθρου 3, μια πρόσθετη 
προϋπόθεση σχετικά με τον τόπο έκδοσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εφόσον συντρέχει μία από 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 ο φόρος είναι καταβλητέος. 
Προκειμένου να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η αρχή της έκδοσης, 
η σύνδεση της πληρωμής του φόρου με το νομικά εκτελεστό της σύμβασης πρέπει να 
προστεθεί ως νομική συνέπεια. 

 Οι φορολογικοί συντελεστές

Για να είναι ο φόρος ευεφάρμοστος και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην εσωτερική 
αγορά, οι φορολογικού συντελεστές θα έπρεπε να είναι απλοί στην εφαρμογή τους και να 
αντανακλούν τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων.
Η πρόταση της Επιτροπής για ελάχιστο συντελεστή 0,1% στην περίπτωση των μετοχών και 
των ομολόγων και 0,01% στην περίπτωση των παραγώγων συνάδει πράγματι προς τις αρχές 
αυτές. Καθώς οι δύο αυτοί συντελεστές είναι σχετικά χαμηλοί και ταυτόχρονα αποτελούν 
ελάχιστο όριο, εγγυώνται εναρμόνιση με τον λιγότερο στρεβλωτικό τρόπο και αφήνουν 
περιθώρια ευελιξίας αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει σκόπιμο να τους υπερβεί.  
Η διαφοροποίηση μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων είναι δικαιολογημένη, αφού 
οι μετοχές και τα ομόλογα έχουν παρόμοια συμπεριφορά στην αγορά εν αντιθέσει με τα 
παράγωγα. 
Επειδή στην περίπτωση των παραγώγων η εκτίμηση της αξίας είναι πολύ δυσκολότερη, η 
απόφαση να ληφθεί σαν βάση η υποκείμενη ονομαστική αξία –η οποία μπορεί να είναι 
σημαντικά υψηλότερη από την πραγματική αγοραία αξία του παραγώγου– δικαιολογεί την 
επιλογή χαμηλότερου συντελεστή.

 Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Η έγκριση της οδηγίας με ομοφωνία είναι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμοστεί η πρόταση 
κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις και να προωθηθεί η περαιτέρω 
ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην ΕΕ. 
Εντούτοις, δεδομένου ότι διάφορα φορολογικά εργαλεία τύπου ΦΧΣ είτε ήδη υπάρχουν είτε 
βρίσκονται υπό συζήτηση σε αρκετά κράτη μέλη, η ΕΕ θα έπρεπε να επιταχύνει τη 
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διαδικασία προκειμένου να αρθούν οι στρεβλώσεις στους σχετικούς τομείς. Κατά συνέπεια, 
αν η έγκριση της παρούσας οδηγίας δεν καταστεί εφικτή μέσω του κανόνα της ομοφωνίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν τις νομικές διατάξεις της οδηγίας μέσω των κανόνων της 
ενισχυμένης συνεργασίας.

 Η διαχείριση των εσόδων

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει άμεση μνεία της διαχείρισης των εσόδων. Η έκθεση 
επισημαίνει ότι μια υπό εξέταση νομοθετική πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
2014-2020 προβλέπει ότι ένα μέρος των εσόδων από τον ΦΧΣ θα αποτελέσουν ιδίους πόρους 
της Ένωσης. Τα έσοδα από τον ΦΧΣ θα μπορούσαν επίσης να συνδεθούν με συγκεκριμένες 
πολιτικές και δημόσια αγαθά της Ένωσης, όπως μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση των στόχων 
της αναπτυξιακής βοήθειας, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η βιώσιμη ανάπτυξη 
και το κοινωνικό κράτος πρόνοιας στην ΕΕ, ή με τη χρηματοδότηση των εθνικών 
προϋπολογισμών, ιδίως κατά τρόπο που να στηρίζει τις προσπάθειες δημοσιονομικής 
εξυγίανσης.


