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PR_CNS_art55am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza: (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza: (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku 
od transakcji finansowych i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0594),

– uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0355/2011),

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez parlament Cypru i parlament 
Szwecji w ramach Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, zawierające stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości,

– zgodnie z art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji Budżetowej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (A7-0000/2012),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie Parlamentu w przypadku uznania za stosowne 
odejścia od przyjętego przez niego tekstu;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
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opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami; 
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych.

opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami; 
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych, służących m.in. wsparciu 
konsolidacji finansowej, lub specjalnych
celów politycznych, szczególnie tych 
napędzających wzrost.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ponadto mając na względzie obecny 
poważny kryzys budżetowy, a w 
szczególności przewidywaną perspektywę 
niskiego wzrostu w Unii, PTF mógłby 
mieć pozytywny wpływ na średnio- i 
długoterminową perspektywę wzrostu 
poprzez:
a) zmniejszenie niewspółmiernego udziału 
transakcji nieproduktywnych, 
przyczyniając się tym samym do 
ograniczenia zagrożeń przyszłymi 
kryzysami systemowymi i – co za tym idzie 
– poważnych kosztów związanych z 
rozwojem takich kryzysów; 
b) przesunięcie ciężaru podatkowego z 
pracy i inwestycji produkcyjnych na 
działania finansowe, co będzie miało 
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poważne skutki zewnętrzne dla gospodarki 
realnej; 
c) generowanie dodatkowych środków na 
wydatki publiczne oraz przyczynienie się 
do niższego opodatkowania dochodów, co 
jest istotnym warunkiem napędzania 
popytu i konsumpcji, a tym samym 
wzrostu.

Or. en

Uzasadnienie

Niedawno opublikowane badania pokazują, że wprowadzenie PTF może oznaczać wzrost 
PKB o co najmniej +0.25%. Ponadto dzięki PTF najwięcej płaciliby krótkoterminowi 
spekulanci, tacy jak fundusze hedgingowe lub podmioty dokonujące transakcji o wysokiej 
częstotliwości. PTF zniechęcałby zatem do krótkoterminowych spekulacji, zachęcałby 
natomiast do inwestycji długoterminowych. Ponadto PTF wygenerowałby dodatkowe 
dochody. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) PTF spełniałby najlepiej swoją 
podwójną rolę (generowanie dodatkowych 
dochodów poprzez bardziej sprawiedliwe 
opodatkowanie w porównaniu z innymi 
sektorami oraz ograniczenie nadmiernej i 
szkodliwej spekulacji w obecnym systemie 
finansowym), jeżeli wprowadzono by go 
na poziomie globalnym. Mając jednak na 
uwadze brak prawnie wiążącej umowy 
międzynarodowej, Unia, reprezentująca 
największy rynek usług finansowych na 
świecie, musi przyjąć wiodącą rolę w 
koordynacji, ustanowieniu i wdrożeniu 
dobrze zaprojektowanego podatku od 
transakcji finansowych, co sprawi, że 
proces zmierzający do zawarcia umowy 
międzynarodowej nabierze większego 
impetu.
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Or. en

Uzasadnienie

Podatek globalny byłby lepszym rozwiązaniem, jednak przyjmując wiodącą rolę, Europa da 
innym silną zachętę polityczną, aby pójść tą samą drogą.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zgodnie ze zobowiązaniami państw 
członkowskich w odniesieniu do usuwania 
przeszkód i wspierania dalszej integracji 
na rynku wewnętrznym, podkreślonymi w 
komunikacie Komisji z dnia 13 kwietnia 
2011 r. zatytułowanym „Akt o jednolitym 
rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz 
nowego wzrostu gospodarczego.”, 
niniejsza dyrektywa powinna być 
wdrażana na poziomie Unii. Jednak w 
celu przyspieszenia postępów niektóre 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy niniejszej dyrektywy w drodze 
wzmocnionej współpracy zgodnie z art. 
329 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocniona współpraca przewidziana w art. 326-334 TFUE stanowi sensowną alternatywę 
w celu przyspieszenia całego procesu. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
zarządzania dochodami z PTF. Mając 
jednak na uwadze wniosek Komisji 
dotyczący rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014-2020, a w szczególności 
przepisy dotyczące zasobów własnych 
Unii, można przewidzieć, aby część 
dochodów z PTF była zarządzana na 
poziomie Unii, albo jako część zasobów 
własnych Unii, albo w bezpośrednim 
związku z konkretnymi strategiami 
politycznymi i dobrami publicznymi, m.in. 
finansowaniem realizacji celów pomocy 
rozwojowej, walką ze zmianą klimatu, 
trwałym rozwojem i poprawą sytuacji w 
zakresie opieki społecznej w Unii. Według 
wstępnych szacunków i w zależności od 
reakcji rynku dochód z PTF mógłby 
wynieść 57 mld EUR rocznie, jeżeli 
wprowadzono by go na szczeblu Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia zarządzania środkami z PTF powinna być rozwiązana w kontekście wniosku 
dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje 
w odniesieniu do wszystkich transakcji 
finansowych, pod warunkiem że
przynajmniej jedna strona transakcji 

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje, 
zgodnie z art. 3, w odniesieniu do 
wszystkich transakcji finansowych, pod 
następującymi warunkami:
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posiada siedzibę w państwie członkowskim 
i że stroną transakcji jest instytucja 
finansowa posiadająca siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego, 
działająca na własny rachunek lub na 
rachunek innego podmiotu, lub też 
działająca w imieniu strony transakcji.

a) przynajmniej jedna strona transakcji 
posiada siedzibę w państwie 
członkowskim, a stroną transakcji jest 
instytucja finansowa posiadająca siedzibę 
na terytorium państwa członkowskiego, 
działająca na własny rachunek lub na 
rachunek innego podmiotu, lub też 
działająca w imieniu strony transakcji; lub
b) transakcja dotyczy instrumentu 
finansowego emitowanego przez podmioty 
prawne zarejestrowane w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie zasad miejsca siedziby i miejsca emisji gwarantowałoby, że PTF będzie 
obejmował wszystkie transakcje i wszystkie podmioty.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) instytucja finansowa jest stroną 
transakcji finansowej dotyczącej 
instrumentu finansowego wyemitowanego 
na terytorium państwa członkowskiego 
lub Unii.

Or. en

Uzasadnienie

To dodatkowe kryterium zagwarantuje, że PTF będzie mógł być pobierany również w oparciu 
o zasadę miejsca emisji.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Emisja

1. Do celów niniejszej dyrektywy 
instrument finansowy uznaje się za 
emitowany na terytorium państwa 
członkowskiego lub Unii, jeżeli jest 
emitowany przez podmiot prawny 
zarejestrowany w państwie członkowskim.
2. W przypadku instrumentów 
pochodnych warunek emisji na terytorium 
państwa członkowskiego lub Unii jest 
spełniony, jeżeli instrument referencyjny 
lub bazowy emitowany jest przez podmiot 
prawny zarejestrowany w państwie 
członkowskim.
3. W przypadku produktów 
strukturyzowanych warunek emisji na 
terytorium państwa członkowskiego lub 
Unii jest spełniony, jeżeli bazą lub 
zabezpieczeniem tego instrumentu są 
aktywa lub instrumenty finansowe lub 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów finansowych, których 
znaczna część emitowana jest przez 
podmiot prawny zarejestrowany w 
państwie członkowskim. 

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy artykuł określa koncepcję emisji w odniesieniu do instrumentów finansowych, 
instrumentów pochodnych i instrumentów strukturyzowanych.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Przeniesienie tytułu prawnego

1. Transakcja finansowa, w odniesieniu 
do której nie pobrano PTF, uznawana jest
za nieskuteczną prawnie i nie skutkuje 
przeniesieniem tytułu prawnego do 
instrumentu, którego dotyczy ta 
transakcja. 
2. Transakcja finansowa, o której mowa w 
ust. 1, nie kwalifikuje się do rozliczenia 
centralnego zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 z 
dnia ... w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, 
partnerów centralnych i repozytoriów 
transakcji [EMIR], ani też nie spełnia 
wymogów adekwatności kapitałowej 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 z 
dnia ... w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych [CRD 
IV].
3. W przypadku automatycznych 
elektronicznych systemów płatności, 
niezależnie od tego, czy bierze w nich 
udział agent rozliczeniowy, czy też nie, 
organy podatkowe państwa 
członkowskiego mogą ustanowić system 
automatycznego elektronicznego poboru 
podatku oraz certyfikatów przeniesienia 
tytułów prawnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby ograniczyć ryzyko unikania podatku, PTF powinien obejmować system gwarantujący, że 
w przypadku nieuiszczenia podatku kontrakty na zakup lub sprzedaż danego instrumentu 
zostaną uznane za nieskuteczne prawnie.  Zgodnie z tym systemem nieopodatkowany 
instrument nie kwalifikowałby się do rozliczenia centralnego, co nakładałoby na podmiot 
unikający podatku o wiele większe koszty niż podatek.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Transakcja finansowa, w odniesieniu 
do której nie pobrano PTF, uznawana jest 
za nieskuteczną prawnie i nie skutkuje 
przeniesieniem tytułu prawnego do 
instrumentu, którego dotyczy ta 
transakcja.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ograniczyć ryzyko unikania podatku, PTF powinien obejmować system gwarantujący, że 
w przypadku nieuiszczenia podatku kontrakty na zakup lub sprzedaż danego instrumenty 
zostaną uznane za nieskuteczne prawnie. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby dostosować organy administracji 
podatkowej państw członkowskich do 
postanowień niniejszej dyrektywy, należy 
zapewnić im niezbędne i odpowiednie 
zasoby ludzkie oraz wyposażenie 
techniczne, szczególnie w odniesieniu do 
współpracy administracyjnej, o której 
mowa w ust. 3. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapewnienie szkoleń dla 
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urzędników.

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprostać nowym wymogom, organy podatkowe należy wyposażyć w odpowiednie zasoby 
ludzkie i technologiczne. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swoim sprawozdaniu Komisja 
przeanalizuje przynajmniej wpływ PTF na 
odpowiednie funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, rynków finansowych 
i gospodarki realnej, a także uwzględni 
postęp w opodatkowaniu sektora 
finansowego w kontekście 
międzynarodowym.

W swoim sprawozdaniu Komisja 
przeanalizuje przynajmniej wpływ PTF na 
odpowiednie funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, rynków finansowych 
i gospodarki realnej, a także uwzględni 
postęp w opodatkowaniu sektora 
finansowego w kontekście 
międzynarodowym, zakres PTF oraz 
potrzebę rozróżnienia poszczególnych 
produktów finansowych i kategorii 
aktywów pod kątem stawki 
opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od skutków rynkowych PTF w ramach przeglądu dyrektywy można przewidzieć 
dalsze zróżnicowanie stawek w zależności od rodzaju instrumentu finansowego. 
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UZASADNIENIE

Kontekst wniosku Komisji dotyczącego wspólnego systemu podatku od transakcji 
finansowych

Światowy kryzys gospodarczy z 2008 r. szybko i zdecydowanie wkroczył do gospodarki 
realnej, prowadząc do głębokiej recesji w gospodarce światowej i wywierając ogromny 
wpływ na zatrudnienie. Konieczność wprowadzenia programów ratunkowych 
wykorzystujących środki publiczne w celu uratowania instytucji finansowych, które są „zbyt 
duże, by upaść”, poważnie uszczupliła finanse publiczne i doprowadziła do pogłębienia się 
recesji gospodarczej na poziomie europejskim i światowym. 

W tym kontekście należy podkreślić następujące elementy:
– Sektor finansowy, który jest jednym z głównych źródeł kryzysu finansowego i który 
otrzymał istotne subwencje ze środków publicznych, aby przezwyciężyć skutki kryzysu, nie 
ponosi w sprawiedliwy sposób kosztów tego kryzysu. W czasie, gdy obywatele UE stają w 
obliczu poważnych wzrostów bezpośredniego i pośredniego opodatkowania oraz 
dramatycznych cięć zarobków i emerytur, sektor finansowy jest wciąż w znacznej mierze 
wyłączony z systemu podatkowego, jeżeli chodzi o jego działania i transakcje.
– Ogromny wzrost liczby transakcji finansowych w ostatnim dziesięcioleciu oraz przejście z 
długoterminowego inwestowania do inwestowania krótkoterminowego oraz transakcji wysoce 
spekulacyjnych i obarczonych dużym ryzykiem, w szczególności w takich obszarach jak 
transakcje wysokich częstotliwości (HFT), pokazują wyraźnie zmianę głównej roli sektora 
finansowego z finansowania potrzeb gospodarki realnej na wykonywanie operacji, które nie 
mają żadnych produktywnych skutków i mogą poważnie zaburzyć ceny rynkowe oraz 
funkcjonowanie gospodarek krajowych. 
– Obecne poważne trudności budżetowe w większości państw członkowskich UE poważnie 
utrudniają państwom członkowskim i UE sprostanie głównym wyzwaniom, jakie przed nimi 
stają, takie jak finansowanie wzrostu, trwały rozwój społeczny, walka ze zmianą klimatu i 
finansowanie pomocy rozwojowej. Podwyższenie stawek i rozszerzenie zakresu tradycyjnych 
narzędzi podatkowych oraz dalsze cięcia wydatków publicznych nie mogą być ani 
wystarczającym, ani trwałym rozwiązaniem służącym stawieniu czoła tym wyzwaniom. 
Dlatego potrzebne są progresywne narzędzia podatkowe, które mogą przenieść ciężar 
podatkowy z pracy i inwestycji produktywnych do sektorów wywołujących poważne 
negatywne skutki dla gospodarki realnej.

W tym kontekście debata nad wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych (PTF) stała 
się bardziej istotna niż kiedykolwiek. W porównaniu z innymi tradycyjnymi narzędziami 
podatkowymi i różnymi strategiami polityki gospodarczej zaletą PTF jest jego 
wielofunkcyjność:
– może on generować istotne nowe dochody (według ostatnich szacunków nawet 57 mld 
euro, w przypadku wdrożenia na poziomie UE);
– może on przenieść ciężar podatkowy na działania o negatywnych skutkach, takie jak 
transakcje HFT i transakcje finansowe o charakterze wybitnie spekulacyjnym, zapewniając 
tym samym bardziej sprawiedliwy podział obciążeń podatkowych; 
– może zniechęcać do zawierania nadmiernie lewarowanych i szkodliwych transakcji 
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spekulacyjnych, a tym samym przyczynić się – wraz z odpowiednimi uregulowaniami i 
systemem nadzoru – do stabilizacji rynków i reorientacji sektora w kierunku produktywnych 
inwestycji długoterminowych.

Według jednego z ostatnich badań (“Opodatkowanie transakcji finansowych” autorstwa 
Stephany Griffith Jones i Avinasha Persaud) oraz zmienionej oceny skutków 
przeprowadzonej przez Komisję Europejską, szacuje się, że wpływ PTF na wzrost UE 
wyniesie 0,25% dzięki:
– ograniczeniu ryzyka systemowego oraz liczby transakcji realizowanych na podstawie 
fałszywych informacji (noise trading), w tym transakcji HFT – w ten sposób PTF możne w 
znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu 
w przyszłości; rzeczywiste koszty kryzysu, jeżeli chodzi o wzrost, są ogromne, dlatego PTF 
może obniżyć te koszty i mieć pozytywny wpływ na długoterminowy wzrost UE;
– staniu się nowym źródłem finansowania konsolidacji fiskalnej i kluczowych inwestycji w 
obszarze wzrostu i zatrudnienia;
– przeniesieniu ciężaru podatkowego na inne działania. W ten sposób PTF może doprowadzić 
do zmniejszenia lub ograniczenia wzrostu opodatkowania dochodów i pracy, wspierając tym 
samym konsumpcję i scalając popyt. 

Mając na względzie zglobalizowany charakter sektora finansowego i usług finansowych, PTF 
powinien być wprowadzony na najszerszą możliwą skalę, aby w pełni mógł wypełniać swoje 
wielorakie funkcje. Jednak brak umowy międzynarodowej sprawia, że czołowi partnerzy 
gospodarczy na świecie muszą być bardziej aktywni. UE reprezentuje obecnie największy 
rynek finansowy świata i w związku z tym ma za zadanie uczynić pierwszy krok i 
skoordynować wprowadzenie dobrze zaprojektowanego i łatwego we wdrażaniu podatku od 
transakcji finansowych, co sprawi, że proces prowadzący do zawarcia umowy 
międzynarodowej nabierze większego impetu.

W swojej rezolucji w sprawie innowacyjnych metod finansowania na szczeblu światowym i 
europejskim (P7_TA-PROV(2011)0080) Parlament Europejski stwierdził, że „UE powinna 
wspierać wprowadzenie takiego podatku na szczeblu światowym; jeżeli nie będzie to 
możliwe, UE powinna w pierwszym etapie wdrożyć podatek od transakcji finansowych na 
szczeblu europejskim” oraz wezwał Komisję do „szybkiego przedstawienia studium 
wykonalności uwzględniającego potrzebę takich samych warunków i do wystąpienia z 
konkretnymi wnioskami legislacyjnymi”.
W odpowiedzi Komisja Europejska przedstawiła wraz z wnioskiem legislacyjnym ocenę 
skutków, w której stwierdziła wykonalność wprowadzenia ogólnoeuropejskiego PTF. 

Dobrze zaprojektowany i łatwy we wdrażaniu podatek od transakcji finansowych

Główne wyzwania związane z wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego PTF to:
– uniknięcie przenoszenia transakcji poza jurysdykcję UE; 
– zapobieżenie unikaniu opodatkowania; 
– uniknięcie przenoszenia kosztów na konsumentów i obywateli.

Jak w przypadku każdego narzędzia podatkowego, sposobem na ograniczenie do minimum 
unikania opodatkowania i oszustw podatkowych jest przekształcenie niepożądanej 
działalności z działalności o wysokiej stopie zwrotu i niskim ryzyku w działalność o niskiej 
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stopie zwrotu i wysokim ryzyku. W przypadku PTF oznacza to niewielką stawkę podatku, 
aby unikanie opodatkowania było mało opłacalne, oraz wprowadzenie poważnych 
konsekwencji za niewypełnianie zobowiązań podatkowych, aby było to bardziej ryzykowne.

W różnych jurysdykcjach na świecie istnieje kilka narzędzi podobnych do PTF, jednak 
największy sukces jak do tej pory odniosły opłaty stemplowe (należne od każdej strony 
transakcji przeniesienia własności papieru wartościowego w tym kraju), ponieważ ich 
unikanie jest bardzo trudne i ponieważ przynoszą znaczne dochody w krajach, w których 
obowiązują.

Główne elementy wniosku Komisji

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przedstawieniu wniosku 
legislacyjnego wprowadzającego podatek od transakcji finansowych, uwzględniającego w 
pełni główną argumentację wysuniętą przez Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie innowacyjnych metod finansowania na poziomie światowym i europejskim (P7_TA-
PROV(2011)0080).

 Zakres dyrektywy

Wniosek Komisji obejmuje transakcje na wszystkich rodzajach papierów wartościowych 
(akcje, papiery kapitałowe, obligacje i instrumenty pochodne z nimi związane), jak również 
wszelkie rodzaje transakcji na platformach regulowanych i nieregulowanych. Wyłączenie 
rynków pierwotnych obligacji i akcji (ale nie instrumentów pochodnych na nie) umożliwia 
pozostawienie bez zmian możliwości pozyskiwania kapitału w świecie realnym.
Zakres podatku ograniczony jest do instytucji finansowych działających na własny rachunek 
lub na rachunek innego podmiotu. Jedynymi instytucjami wyłączonymi z zakresu dyrektywy 
są krajowe banki centralne, Europejski Bank Centralny i organy powołane przez UE, i jest to 
decyzja słuszna, pozwalająca uniknąć niepożądanych skutków dla polityki monetarnej lub 
możliwości refinansowania sektora finansowego. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że 
wyjątek ten obowiązuje pod warunkiem, że transakcje dokonywane przez te podmioty 
mieszczą się w ramach ich głównej funkcji publicznej.

 Zasada siedziby

Według wniosku Komisji podatek należny jest w przypadku, gdy siedziba strony transakcji 
znajduje się na terytorium państwa członkowskiego. 
Obejmuje to wszystkie transakcje dokonywane przez instytucje finansowe z siedzibą w UE, 
jednak nie obejmuje wszystkich instrumentów finansowych pochodzących z UE. W ten 
sposób opodatkowaniu podlegać będzie transakcja dokonywana przez instytucję finansową z 
UE dotycząca instrumentu finansowego spoza UE, natomiast transakcje dokonywane przez 
instytucje spoza UE dotyczące instrumentów unijnych takiemu opodatkowaniu podlegać nie 
będzie, co stawia w niekorzystnej sytuacji instytucje z UE.

 Zasada miejsca emisji
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Najlepszym sposobem uniknięcia luk prawnych i tworzenia nierówności w zakresie 
konkurencji byłoby pójście za przykładem opłat stemplowych i objęcie podatkiem każdej 
transakcji dotyczącej instrumentu finansowego wyemitowanego przez podmiot na terytorium 
państwa członkowskiego lub UE. Zasada ta doskonale sprawdza się w przypadku akcji i 
obligacji, jednak może sprawiać problemy w przypadku instrumentów pochodnych, takich jak 
swapy, gdzie trudno jest określić miejsce emisji.
Najlepszym sposobem rozwiązania tej kwestii byłoby połączenie obu zasad oraz 
zaproponowanie dodatkowego warunku w art. 3 w odniesieniu do miejsca emisji. Tym 
sposobem podatek będzie należny w przypadku spełnienia jednego z warunków określonych 
w art. 3. 
Aby wykorzystać wszystkie zalety zasady miejsca emisji, należy wprowadzić konsekwencję 
prawną polegającą na powiązaniu uiszczenia podatku z prawną skutecznością danego 
kontraktu. 

 Stawki podatku

Aby wdrożenie podatku było łatwe oraz aby uniknąć zakłóceń na rynku wewnętrznym, 
przewidywane stawki powinny być łatwe do wprowadzenia i powinny odzwierciedlać różne 
cechy instrumentów finansowych.
Propozycja Komisji zakładająca minimalną stawkę 0,1% dla akcji i obligacji oraz 0,01% dla 
instrumentów pochodnych rzeczywiście spełnia te kryteria. Obie stawki są stosunkowo niskie, 
a jednocześnie zapewniają harmonizację minimalnych zabezpieczeń w sposób jak najmniej 
kłopotliwy i pozwalają na elastyczność, jeżeli którekolwiek państwo członkowskie uzna za 
właściwe wyjście poza nie.  
Rozróżnienie między kategoriami aktywów jest uzasadnione, ponieważ akcje i obligacje mają 
bardziej zbliżone zachowania rynkowe w porównaniu z instrumentami pochodnymi. 
W przypadku instrumentów pochodnych, których wartość jest o wiele trudniej oszacować, 
decyzja o wyborze wartości nominalnej, która może być znacznie wyższa niż rzeczywista 
wartość rynkowa instrumentu pochodnego, uzasadnia wybór niższej stawki.

 Zasięg geograficzny

Jednomyślne przyjęcie dyrektywy jest najlepszym sposobem wdrożenia wniosku, aby uniknąć 
zakłóceń oraz aby dalej integrować rynki finansowe w UE. 
Niemniej jednak mając na uwadze, że kilka podobnych narzędzi podatkowych już 
funkcjonuje lub jest przedmiotem dyskusji w kilku państwach członkowskich, UE powinna 
przyspieszyć ten proces, aby usunąć zakłócenia w odnośnych obszarach. Dlatego jeżeli 
przyjęcie niniejszej dyrektywy nie będzie możliwe w drodze jednomyślnej decyzji, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić przepisy prawne zawarte w niniejszej dyrektywie, 
korzystając z postanowień dotyczących wzmocnionej współpracy.

 Zarządzanie dochodami

Wniosek Komisji nie zawiera żadnych bezpośrednich odniesień do zarządzania dochodami. 
W sprawozdaniu zwraca się uwagę, że będący obecnie przedmiotem dyskusji wniosek 
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legislacyjny w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 przewiduje, że część 
dochodów z PTF zostanie zaliczona do zasobów własnych UE. Dochody z PTF można 
również powiązać z konkretnymi strategiami politycznymi i dobrami publicznymi UE, m.in. 
finansowaniem realizacji celów pomocy rozwojowej, walką ze zmianą klimatu, trwałym 
rozwojem i poprawą sytuacji w zakresie opieki społecznej w Unii, lub też z finansowaniem 
budżetów krajowych, zwłaszcza jako metoda wsparcia działań na rzecz konsolidacji fiskalnej. 


