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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijk 
stelsel van belasting op financiële transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0594),

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0355/2011),

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van het protocol (nr. 2) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid werden ingediend door 
het Cypriotische en het Zweedse parlement, en waarin het ontwerp van 
wetgevingshandeling in strijd met het subsidiariteitsbeginsel wordt geacht,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Begrotingscommissie en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen;
regelgevingsmaatregelen die ertoe strekken 
crises in de toekomst te vermijden, te 
complementeren en extra inkomsten voor 
algemene begrotingen of specifieke
beleidsdoeleinden te genereren.

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen;
regelgevingsmaatregelen die ertoe strekken 
crises in de toekomst te vermijden, te 
complementeren en extra inkomsten voor 
algemene begrotingen – onder andere bij 
wijze van bijdrage aan de 
begrotingsconsolidatie – of specifieke
beleidsdoeleinden, met name ter 
stimulering van de groei, te genereren.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bovendien zou een FTT in de zware 
begrotingscrisis die momenteel heerst, en 
met name gelet op de lage groeiprognoses 
in de Unie, een positief effect kunnen 
hebben op het groeiperspectief voor de 
middellange en lange termijn, en wel 
door:
a) het onevenredig grote belang van niet-
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productieve transacties terug te dringen 
en aldus aanzienlijk bij te dragen aan het 
verminderen van de risico's van 
toekomstige systeemcrises en dus ook van 
de zware kosten die daaraan in termen 
van groei zijn verbonden; 
b) de belastingdruk te verschuiven van 
arbeid en productieve investeringen naar 
financiële activiteiten waaraan bijzonder 
ingrijpende negatieve gevolgen voor de 
reële economie zijn verbonden; 
c) extra inkomsten te genereren voor de 
schatkist en bij te dragen aan het verlagen 
van de inkomstenbelasting, een 
belangrijke voorwaarde voor het 
stimuleren van de vraag en de consumptie 
en dus ook van de groei.

Or. en

Motivering

Uit recent gepubliceerde studies komt naar voren dat het effect van de invoering van een FTT 
op de omvang van het bbp wellicht ongeveer zal uitkomen op minimaal +0.25% Bovendien 
zouden kortetermijnspeculanten zoals hedgefondsen of flitshandelaren bij invoering van een 
FTT het meeste moeten gaan betalen. Via een FTT zouden aldus negatieve prikkels worden 
gecreëerd voor kortetermijnspeculatie, in tegenstelling tot langetermijninvesteringen. Ten 
slotte zou een FTT ook extra inkomsten genereren. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Een FTT zou haar tweeledige 
functie (het genereren van extra 
inkomsten door middel van een 
belastingsysteem dat billijker uitvalt dan 
dat voor andere sectoren en het tegengaan 
van excessieve en schadelijke speculatie 
in het financiële systeem) het best kunnen 
vervullen indien zij mondiaal zou worden 
toegepast. Gezien het ontbreken van een 
juridisch bindende internationale 
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overeenkomst, moet de Unie – als 's 
werelds grootste markt voor financiële 
diensten – echter een toonaangevende rol 
gaan vervullen bij de coördinatie, de 
invoering en de toepassing van een goed 
doordacht belastingconcept zoals een 
FTT, waardoor de uiteindelijke sluiting 
van een internationale overeenkomst een 
flinke stap dichterbij komt.

Or. en

Motivering

Een wereldwijde belasting zou de beste oplossing te zijn, maar door het voortouw te nemen 
zal Europa de anderen een krachtige politieke stimulans geven om dezelfde weg in te slaan.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. Conform de door de lidstaten 
aangegane verbintenissen om bestaande 
obstakels op te heffen en de verdere 
integratie van de interne markt te 
bevorderen, moet deze richtlijn, zoals ook 
wordt benadrukt in de mededeling van de 
Commissie van 13 april 2011 getiteld 
"Akte voor de interne markt: Twaalf 
hefbomen voor het stimuleren van de 
groei en het versterken van het 
vertrouwen – Samenwerken om nieuwe 
groei te creëren", op het niveau van de 
Unie ten uitvoer worden gelegd. Om 
hierbij sneller vooruitgang te boeken, 
zouden bepaalde lidstaten de bepalingen 
van deze richtlijn kunnen aannemen door 
middel van de nauwere 
samenwerkingsprocedure van artikel 329 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. en
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Motivering

De nauwere samenwerkingsprocedure als omschreven in de artikelen 326 t/m 334 van de 
VWEU is een goed alternatief om het proces te versnellen. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. Deze richtlijn bevat geen 
bepalingen met betrekking tot het beheer 
van de ontvangsten uit de FTT. Gezien 
het voorstel van de Commissie voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling 
van het meerjarig financieel kader voor 
de jaren 2014-2020 en met name gelet op 
de bepalingen inzake de eigen middelen 
van de Unie, valt echter te overwegen om 
eventueel een deel van de ontvangsten uit 
de FTT te laten beheren op Unieniveau, 
hetzij als onderdeel van de eigen middelen 
van de Unie, hetzij direct gekoppeld aan 
specifieke beleidsvormen en collectieve 
goederen van de Unie, zoals bijvoorbeeld 
de financiering van de doelstellingen in 
de sfeer van de ontwikkelingshulp, de 
bestrijding van de klimaatverandering, 
duurzame ontwikkeling en het sociale 
verzorgingsstelsel van de Unie. Volgens 
voorlopige ramingen zou de FTT, 
afhankelijk van de reacties van de markt, 
jaarlijks voor de EU als geheel 57 miljard 
euro kunnen opbrengen.

Or. en

Motivering

Het beheer van de FTT-middelen moet worden geregeld in het kader van het voorstel inzake 
het meerjarig financieel kader voor 2014-2020.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
financiële transacties, op voorwaarde dat 
ten minste één partij bij de transactie in een 
lidstaat is gevestigd en dat een op het 
grondgebied van een lidstaat gevestigde 
financiële instelling partij is bij de 
transactie, welke instelling voor eigen 
rekening of voor rekening van een derde 
handelt dan wel in naam van een partij bij 
de transactie.

2. Deze richtlijn is conform artikel 3 van 
toepassing op alle financiële transacties die 
aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) ten minste één partij bij de transactie is 
in een lidstaat gevestigd en een op het 
grondgebied van een lidstaat gevestigde 
financiële instelling is partij bij de 
transactie, welke instelling voor eigen 
rekening of voor rekening van een derde 
handelt dan wel in naam van een partij bij 
de transactie; of
b) bij de transactie is een financieel 
instrument betrokken dat is uitgegeven 
door in de Unie geregistreerde 
rechtspersonen.

Or. en

Motivering

Een combinatie van woonplaats- én uitgiftebeginsel biedt de garantie dat de FTT voor alle 
transacties en alle betrokken actoren geldt.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) zij is partij bij een financiële 
transactie met betrekking tot een 
financieel instrument dat is uitgegeven op 
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het grondgebied van een lidstaat of van de 
Unie;

Or. en

Motivering

Dit bijkomende criterium biedt de garantie dat de FTT ook kan worden geïnd op basis van het 
uitgiftebeginsel.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Uitgifte

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt de uitgifte van een financieel 
instrument geacht te hebben 
plaatsgevonden op het grondgebied van 
een lidstaat of van de Unie wanneer het is 
uitgegeven door een in een lidstaat 
geregistreerde rechtspersoon.
2. Voor afgeleide instrumenten is aan de 
voorwaarde van uitgifte op het 
grondgebied van een lidstaat of van de 
Unie voldaan wanneer het referentie- of 
onderliggend instrument is uitgegeven 
door een in een lidstaat geregistreerde 
rechtspersoon.
3. Voor gestructureerde instrumenten is 
aan de voorwaarde van uitgifte op het 
grondgebied van een lidstaat of van de 
Unie voldaan indien het gestructureerde 
instrument is gebaseerd op of wordt 
ondersteund door een significant aantal 
activa of financiële en afgeleide 
instrumenten welke zijn uitgegeven door 
een in een lidstaat geregistreerde 
rechtspersoon. 

Or. en
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Motivering

In dit nieuwe artikel wordt het concept "uitgifte van financiële, afgeleide en gestructureerde 
instrumenten" nader gedefinieerd.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Overdracht van wettelijk eigendomsrecht

1. Een financiële transactie waarover 
geen FTT is geheven, wordt geacht 
juridisch onafdwingbaar te zijn en heeft 
tot gevolg dat het wettelijk eigendomsrecht 
op het onderliggende instrument niet 
wordt overgedragen. 
2. Een financiële transactie als bedoeld in 
lid 1 komt niet in aanmerking voor 
centrale clearing volgens de bepalingen 
van Verordening (EU) nr. ... / 2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
... betreffende otc-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters 
(EMIR), noch kan zij voldoen aan de 
kapitaaltoereikendheidsvereisten van 
Verordening (EU) nr. ... / 2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
betreffende prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen [RKV IV].
3. Bij gebruikmaking van automatische 
elektronische betalingsregelingen 
waaraan al dan niet verevenende 
instanties te pas komen, kunnen de 
belastingautoriteiten van een lidstaat een 
systeem van automatische elektronische 
inning van de FTT en van certificering 
van de overdracht van wettelijke 
eigendomsrechten instellen.

Or. en
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Motivering

Om het risico voor belastingontwijking tegen te gaan, moet de FTT-regeling voorzien in een 
systeem om te bewerkstelligen dat contracten voor de aan- of verkoop van instrumenten 
waarbij de FTT niet is voldaan als juridisch onafdwingbaar worden aangemerkt.  Dit systeem 
zou impliceren dat instrumenten waarvoor geen FTT is betaald, niet in aanmerking komen 
voor centrale clearing, hetgeen de ontduiker ettelijke malen meer zou kosten dan de FTT zelf.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een financiële transactie waarover 
geen FTT is geheven, wordt geacht 
juridisch onafdwingbaar te zijn en heeft 
tot gevolg dat het wettelijk eigendomsrecht 
op het onderliggende instrument niet
wordt overgedragen.

Or. en

Motivering

Om het risico voor belastingontwijking tegen te gaan, moet de FTT-regeling voorzien in een 
systeem om te bewerkstelligen dat contracten voor de aan- of verkoop van instrumenten 
waarbij de FTT niet is voldaan als juridisch onafdwingbaar worden aangemerkt. 

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de belastingdiensten van de 
lidstaten in staat te stellen zich te 
conformeren aan de bepalingen van deze 
richtlijn en zich met name in te stellen op 
de administratieve samenwerking als 
bedoeld in lid 3, worden zij voorzien van 
de nodige, daartoe geschikte personele 
middelen en technische uitrusting. 
Daarbij moet speciaal aandacht worden 
besteed aan de voor ambtenaren te 
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verschaffen opleidingen. 

Or. en

Motivering

Om aan deze nieuwe eisen te kunnen voldoen, moeten de belastingautoriteiten worden 
voorzien van voldoende personeel en technologische middelen. 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat verslag onderzoekt de Commissie 
minstens de gevolgen van de FTT voor de 
goede werking van de interne markt, de 
financiële markten en de reële economie en 
neemt zij de ontwikkelingen op het gebied 
van de belastingheffing op de financiële 
sector in de internationale context in 
aanmerking.

In dat verslag onderzoekt de Commissie 
minstens de gevolgen van de FTT voor de 
goede werking van de interne markt, de 
financiële markten en de reële economie en 
neemt zij de ontwikkelingen op het gebied 
van de belastingheffing op de financiële 
sector in de internationale context in 
aanmerking, alsook de werkingssfeer van 
de FTT en de noodzaak om bij de 
vaststelling van het belastingtarief een 
onderscheid te maken tussen de 
verschillende categorieën financiële 
producten en activa.

Or. en

Motivering

Al naargelang de weerslag die de FTT op de markt blijkt te hebben, kan bij de herziening van 
de richtlijn eventueel worden nagedacht over verdere differentiëring van de tarieven voor de 
diverse financiële instrumenten. 
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TOELICHTING

Waarom de tijd rijp is voor het Commissievoorstel voor een gemeenschappelijk stelsel van 
belasting op financiële transacties

De wereldwijde financiële crisis van 2008 heeft op korte tijd diepe wonden geslagen in de 
reële economie, met als gevolg een zware recessie van de wereldeconomie en grootschalige 
consequenties voor de werkgelegenheid. De reddingsoperaties die met behulp van 
overheidsgeld moesten worden ondernomen om financiële instellingen die te groot waren om 
over de kop te kunnen gaan boven water te houden hebben geleid tot een aanzienlijke 
verslechtering van de overheidsfinanciën en tot een verdere verdieping van de economische 
recessie op mondiaal en Europees niveau. 

In dit verband zijn met name de volgende punten relevant:
- De financiële sector, die een van de belangrijkste factoren was achter de financiële crisis en 
omvangrijke overheidssteun heeft gekregen om de gevolgen van de crisis te boven te komen, 
levert geen billijke bijdrage in de kosten van deze crisis. In een tijd waarin de EU-burgers zich 
geconfronteerd zien met forse verhogingen van de directe en indirecte belastingen en met 
zware bezuinigingen op salarissen en pensioenen, blijven de activiteiten en transacties van de 
financiële sector fiscaal nog steeds grotendeels buiten schot.
- De enorme toename van het aantal financiële transacties over het afgelopen decennium en 
de omslag van langetermijninvesteringen naar kortetermijndenken en uitermate speculatieve 
en risicovolle transacties, waarbij met name moet worden gedacht aan activiteiten zoals 
flitshandel ("high frequency trading" of HFT), laten duidelijk zien dat er sprake is geweest 
van een ommezwaai en dat de financiële sector zich niet meer voornamelijk bezighoudt met 
het financieren van de behoeften van de reële economie, maar met operaties die geen 
productief effect hebben en de marktprijzen en de werking van de nationale economieën danig 
kunnen verstoren. 
- De ernstige begrotingsproblemen in de meeste lidstaten van de EU maken het voor de 
lidstaten en de EU zelf bijzonder moeilijk om oplossingen te vinden voor de enorme 
problemen die op hun weg liggen zoals de financiering van groei en duurzame en sociale 
ontwikkeling, het aanpakken van de klimaatverandering en de financiering van de 
ontwikkelingshulp. Het verhogen van de tarieven en de uitbreiding van de werkingssfeer van 
de traditionele belastinginstrumenten en verdere bezuinigingen op de overheidsuitgaven zijn 
niet toereikend en bieden geen duurzame oplossing voor deze problemen. Er is derhalve 
behoefte aan progressieve belastinginstrumenten waardoor de belastingdruk van arbeid en 
productieve investeringen kan worden verschoven naar sectoren die bijzonder ingrijpende 
negatieve gevolgen hebben voor de reële economie.

Vanuit dat perspectief is de discussie over de invoering van een belasting op financiële 
transacties (FTT) relevanter dan ooit. In vergelijking met andere klassieke 
belastinginstrumenten en met de traditionele economische beleidsinstrumenten biedt een FTT 
het voordeel dat zij meerdere functies tegelijk vervult:
- zij biedt de mogelijkheid omvangrijke nieuwe inkomsten te genereren (volgens recente 
ramingen zouden deze kunnen oplopen tot 57 miljard euro indien de FTT EU-breed wordt 
toegepast);



PE480.888v01-00 16/19 PR\891774NL.doc

NL

- zij biedt de mogelijkheid het fiscale accent te verleggen naar activiteiten met negatieve 
externe gevolgen zoals flitshandel en extreem speculatieve financiële transacties, waardoor de 
belastingdruk eerlijker kan worden verdeeld; 
- zij kan fungeren als een middel om zwaar geleveragede en riskante speculatieve transacties 
tegen te gaan en er aldus middels een adequaat regulerings- en toezichtsysteem toe bij te 
dragen dat de markten worden gestabiliseerd en dat de sector zich meer gaat richten op 
productieve langetermijninvesteringen.

Volgens een recente studie ("Financial Transaction Taxes" van Stephany Griffith Jones en 
Avinash Persaud) en volgens de herziene effectbeoordeling van de Europese Commissie, 
wordt het positieve effect van een FTT op de groei in de EU geschat op 0,25%, hetgeen zou 
worden bereikt:
- door beperking van systeemrisico's en het terugdringen van zgn. "irrationele" handel (noise 
trading) en flitshandel kan een FTT de kans op toekomstige crises sterk helpen verminderen. 
Aangezien de omvang van de reële kosten van de crisis in termen van groei enorm hoog 
uitvalt, kan een FTT die kosten derhalve helpen ondervangen en zo een positieve uitwerking 
hebben op de langetermijngroei van de EU;
- door uit te groeien tot een nieuwe bron van financiering voor begrotingsconsolidatie en voor 
investeringen die essentieel zijn voor groei en werkgelegenheid;
- door de belastingdruk te verschuiven naar andere activiteiten. Op die manier kan een FTT 
resulteren in verlaging of minder sterke stijging van de belastingen op inkomen en arbeid, 
waardoor het verbruik en de cumulatieve vraag worden gestimuleerd. 

Het mondiale karakter van de financiële sector en van de diensten die hij aanbiedt brengt 
echter met zich mee dat een FTT pas ten volle haar meervoudige functie vervullen indien zij 
zo breed mogelijk wordt toegepast. Doordat er op dit terrein echter nog geen internationale 
overeenkomst bestaat, moeten de voornaamste economische partners in de wereld hierin een 
grotere rol gaan vervullen. De EU is tegenwoordig 's werelds grootste financiële markt en zij 
heeft als zodanig de verantwoordelijkheid om de eerste stap te zetten door in onderlinge 
coördinatie een goed doordachte en eenvoudig toe te passen FTT op te zetten, zodat er meer 
vaart komt in de totstandbrenging van een internationale overeenkomst.

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie over innovatieve financiering op mondiaal en 
EU-niveau (P7_TA-PROV (2011) 0080) verklaard dat "de EU de invoering van een FTT op 
mondiaal niveau zou moeten bevorderen en de EU, indien dat niet gebeurt, als eerste stap een 
FTT op Europees niveau zou moeten invoeren" en riep daarbij de Commissie op om "op korte 
termijn een haalbaarheidsstudie uit te voeren, rekening houdend met de noodzaak van een 
mondiaal gelijk speelveld", en om concrete wetgevingsvoorstellen in te dienen.
In antwoord daarop is de Europese Commissie met een effectbeoordeling gekomen, waarin de 
introductie van een EU-brede FTT als haalbaar werd aangemerkt, en presenteerde zij een 
wetgevingsvoorstel in die zin. 

Een weldoordachte en gemakkelijk toe te passen FTT

De voornaamste punten waarop bij de invoering van een FTT op EU-grondslag moet worden 
gelet zijn:
- dat moet worden vermeden dat transacties zich gaan verplaatsen naar rechtsgebieden buiten 
de EU, 
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- dat belastingontwijking moet worden tegengegaan; 
- dat moet worden vermeden dat de kosten worden doorberekend aan de consument en de 
burger.

Zoals bij elk belastinginstrument gaat het erom belastingontwijking en -ontduiking tot een 
minimum te beperken door te bewerkstelligen dat aan ongewenste speculatie geen hoog 
rendement met een laag risico is verbonden, maar dat er juist een laag rendement en een hoog 
risico aan vastzit. Voor een FTT betekent dat een laag belastingtarief om aan 
belastingontwijking een gering rendement te verbinden, en toepassing van zware sancties 
waardoor niet-naleving een hoog risico oplevert.

In meerdere rechtsgebieden in de wereld bestaan al een aantal FTT-achtige instrumenten, 
waarbij echter met name zegelrechten (die door de tegenpartij dienen te worden betaald bij 
transacties met eigendomsoverdracht van binnenlands geregistreerde activa) het 
"succesverhaal" bij uitstek blijken te zijn, aangezien deze heel moeilijk te ontduiken vallen en 
tegelijkertijd omvangrijke inkomsten opleveren in de rechtsgebieden waar zij van toepassing 
zijn.

Voornaamste aspecten van het Commissievoorstel

Het Europees Parlement staat positief tegenover het besluit van de Commissie om met een 
wetgevingsvoorstel te komen tot invoering van een belasting op financiële transacties, 
waarmee volledig tegemoet wordt gekomen aan de voornaamste argumenten die door het 
Europees Parlement in zijn resolutie over innovatieve financiering op mondiaal en EU-niveau 
(P7_TA-PROV (2011) 0080) naar voren zijn gebracht.

 Werkingssfeer van de richtlijn

Het voorstel van de Commissie heeft betrekking op transacties met alle verschillende 
categorieën effecten (aandelen, deelnemingsbewijzen, obligaties en daaraan gekoppelde 
derivaten), alsook op alle soorten transacties via gereguleerde of niet-gereguleerde platforms. 
Door de primaire obligatie- en aandelenmarkten (maar niet de daaraan gerelateerde 
derivatenhandel) buiten de toepassing van de FTT te houden, kunnen de 
kapitaalverwervingsbehoeften van de reële markt onverlet worden gelaten.
Het toepassingsgebied van de belasting blijft beperkt tot financiële instellingen, die hetzij 
handelen voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De nationale centrale banken, 
de Europese Centrale Bank en de door de EU ingestelde organen zijn de enige financiële 
instellingen die – overigens terecht – van toepassing zijn uitgesloten, teneinde ongewenste 
externe effecten op het monetaire beleid of de herfinancieringsmogelijkheden van de 
financiële sector te voorkomen. Er zij echter nadrukkelijk op gewezen dat deze uitzondering 
alleen geldt voor zover de door deze entiteiten uitgevoerde transacties overeenstemmen met 
hun publieke kerntaken.

 Het woonplaatsbeginsel

Het Commissievoorstel gaat uit van het beginsel dat een transactie alleen belastbaar is als de 
betrokken tegenpartij op het grondgebied van een lidstaat gevestigd is. 
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Dit omvat alle transacties door in de EU gevestigde financiële instellingen, maar niet alle 
financiële instrumenten van oorsprong uit de EU. Transacties die door financiële instellingen 
in de EU worden uitgevoerd met niet uit de EU afkomstige financiële instrumenten zullen dus 
wél worden belast, met alle potentieel positieve effecten van dien voor de markt in het 
desbetreffende niet uit de EU afkomstige instrument, maar transacties die worden uitgevoerd 
door instellingen van buiten de EU met instrumenten uit de EU zijn niet belastbaar, waardoor 
er derhalve voor instellingen uit de EU een concurrentienadeel ontstaat.

 Het uitgiftebeginsel

De beste manier om mazen in de wetgeving en het creëren van concurrentienadelen te 
voorkomen zou er derhalve in bestaan ook zegelrechten te gaan heffen en een belasting in te 
stellen op iedere transactie met een financieel instrument dat is uitgegeven door een entiteit op 
het grondgebied van een lidstaat of van de EU. Hoewel dit systeem volledig toepasbaar is bij 
obligaties en aandelen, kunnen hierdoor echter ook problemen ontstaan bij derivaten zoals 
swaps, waarvan het punt van uitgifte moeilijk te bepalen is.
De beste mogelijkheid om dit probleem te ondervangen, zou erin bestaan de beide principes te 
combineren en in artikel 3 eventueel een bijkomende voorwaarde op te nemen met betrekking 
tot de plaats van uitgifte. Op die manier dient, van zodra één van de voorwaarden van artikel 3 
is vervuld, de belasting te worden voldaan. 
Om te kunnen profiteren van alle voordelen die aan het uitgifteprincipe zijn verbonden, moet 
daaraan tevens als bindende consequentie worden verbonden dat het contract pas juridisch 
afdwingbaar is wanneer de belasting effectief is voldaan. 

 Te hanteren belastingtarieven

Om de belasting eenvoudig te kunnen implementeren en het ontstaan van distorsies binnen de 
interne markt te voorkomen, moeten de te hanteren tarieven gemakkelijk toepasbaar zijn en 
moeten zij de specifieke kenmerken van de respectieve financiële instrumenten 
weerspiegelen.
Het voorstel van de Commissie voor een minimumtarief van 0,1% voor aandelen en obligaties 
en van 0,01% voor derivaten is effectief met deze principes in overeenstemming. De beide 
tarieven zijn relatief laag en bieden tegelijkertijd een minimale garantie voor harmonisatie op 
een manier die de markt zo min mogelijk verstoort, en tevens de nodige flexibiliteit voor het 
geval een lidstaat het wenselijk acht erboven te gaan zitten.  
Differentiatie tussen de verschillende categorieën activa is gerechtvaardigd omdat aandelen en 
obligaties in vergelijking met derivaten qua marktgedrag meer op elkaar lijken.
Aangezien het schatten van de waarde van derivaten veel moeilijker is, valt de keuze voor een 
lager tarief te rechtvaardigen doordat in dergelijke gevallen is besloten te kiezen voor de 
notionele waarde, die veel hoger kan liggen dan de reële marktwaarde.

 Geografisch toepassingsgebied

Unanieme goedkeuring van de richtlijn is de beste manier om het voorstel zo te 
implementeren dat marktverstoringen worden voorkomen en om de financiële markten in de 
EU verder te integreren. 
Gezien het feit dat er in diverse lidstaten al FTT-achtige belastinginstrumenten bestaan of de 
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invoering daarvan wordt overwogen, zou de EU er goed aan doen dit proces te versnellen om 
marktverstoringen op de respectieve terreinen tegen te gaan. Indien goedkeuring van deze 
richtlijn volgens de unanimiteitsregel derhalve niet haalbaar is, kunnen de lidstaten de 
wettelijke bepalingen van deze richtlijn middels de procedure van nauwere samenwerking 
introduceren.

 Beheer van de ontvangsten

Het Commissievoorstel bevat geen directe bepalingen met betrekking tot het beheer van de 
ontvangsten. Het rapport vermeldt dat volgens een wetgevingsvoorstel over het meerjarig 
financieel kader voor 2014-2020 dat momenteel in behandeling is, wordt overwogen een deel 
van de FTT-ontvangsten te laten toevloeien naar de eigen inkomsten van de EU. Ook kunnen 
de FTT-opbrengsten worden gekoppeld aan specifieke beleidsvormen of collectieve goederen 
van de EU, waaronder de financiering van ontwikkelingshulpdoelstellingen, de bestrijding 
van de klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en het sociale verzorgingsstelsel van de 
EU of voor de financiering van de nationale begrotingen, met name ter ondersteuning van 
begrotingsconsolidatiemaatregelen. 


