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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe 
tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0594),

– având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0355/2011),

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Suediei și de către 
Parlamentul Ciprului în conformitate cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu 
respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru piața internă 
și protecția consumatorilor (A7-0000/2012),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
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sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei, pe care se 
consideră adesea că le-ar fi generat, și că 
este impozitat la un nivel echitabil față de 
alte sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale sau politicilor specifice.

sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei, pe care se 
consideră adesea că le-ar fi generat, și că 
este impozitat la un nivel echitabil față de 
alte sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale, printre altele sub 
formă de contribuție la consolidarea 
fiscală, sau a politicilor specifice, în 
special cele care stimulează creșterea 
economică.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mai mult decât atât, în această 
perioadă de criză bugetară severă, și în 
special având în vedere previziunile în 
ceea ce privește creșterea economică 
scăzută din cadrul Uniunii, TTF ar putea 
avea un impact pozitiv asupra creșterii pe 
termen mediu și lung, prin:
(a) reducerea contribuției 
disproporționate a tranzacțiilor 
neproductive, contribuind astfel 
semnificativ la reducerea riscurilor 
viitoarelor crize sistemice și a costurilor 
foarte mari în termeni de creștere 
economică pe care le implică astfel de 
crize; 
(b) transferarea progresivă a sarcinii 
fiscale de la sectorul muncii și a 
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investițiilor în producție către activități 
financiare cu externalități grave pentru 
economia reală; 
(c) generarea de venituri suplimentare 
pentru cheltuielile publice și contribuirea 
la o impozitare mai scăzută pe venit, care 
reprezintă o condiție prealabilă în vederea 
stimulării cererii și a consumului, și prin 
urmare a creșterii economice.    

Or. en

Justificare

Studii recent publicate arată că impactul introducerii TTF la nivelul PIB-ului se va situa, cel 
mai probabil, în jurul valorii de minim +0.25%. Mai mult decât atât, datorită TTF, 
speculatorii pe termen scurt, precum fondurile speculative sau comercianții cu frecvență 
ridicată, ar plăti cel mai mult. TTF ar descuraja astfel specularea pe termen scurt, opusă 
investiției pe termen lung. În final, această taxă pe tranzacțiile financiare ar genera venituri 
suplimentare. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) TTF și-ar îndeplini dubla funcție 
(generarea de venituri suplimentare prin 
intermediul unei impozitări mai corecte 
față de alte sectoare și combaterea 
speculațiilor excesive și dăunătoare din 
cadrul actualului sistem financiar)  în 
modul cel mai eficient dacă ar fi 
implementată la nivel global. Cu toate 
acestea, având în vedere absența unui 
acord internațional cu forță juridică 
obligatorie, Uniunea Europeană, care 
reprezintă cea mai mare piață de servicii 
financiare din lume, trebuie să își asume 
rolul principal în coordonarea, stabilirea 
și implementarea unei TTF bine 
concepută, care va accelera evoluția către 
încheierea unui acord internațional.
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Or. en

Justificare

O taxă la nivel global ar reprezenta o soluție mai bună - însă prin asumarea rolului 
principal, Europa va da și celorlalte state un puternic impuls politic pentru ca acestea să 
urmeze aceeași cale.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Fiind conformă cu angajamentele 
statelor membre în ceea ce privește 
înlăturarea obstacolelor și promovarea 
unei integrări aprofundate în piața 
internă, astfel cum a fost evidențiat în 
Comunicarea Comisiei din data de 13 
aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața 
unică – Douăsprezece pârghii pentru 
stimularea creșterii și întărirea încrederii 
– «Împreună pentru o nouă creștere»”, 
această Directivă ar trebui implementată 
la nivel de Uniune. Cu toate acestea, 
pentru a accelera progresul, anumite state 
membre ar putea adopta dispozițiile 
acestei directive prin intermediul unei 
cooperări consolidate, în conformitate cu 
articolul 329 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 

Or. en

Justificare

Cooperarea consolidată prevăzută la articolele 326-334 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene reprezintă o alternativă valabilă în vederea accelerării procesului. 
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Această directivă nu abordează 
aspectul gestiunii veniturilor provenite 
din TTF. Cu toate acestea, având în 
vedere propunerea Comisiei de 
regulament al Consiliului de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020 și în special în ceea 
ce privește dispozițiile referitoare la 
resursele proprii ale Uniunii Europene, o 
parte din venitul emis de TTF ar putea fi 
administrată la nivelul Uniunii, fie făcând 
parte din resursele proprii ale acesteia, fie 
aflându-se în legătură directă cu politici 
specifice ale Uniunii și bunuri publice, 
printre altele finanțarea obiectivelor de 
ajutor pentru dezvoltare, lupta împotriva 
schimbărilor climatice, dezvoltarea 
durabilă și bunăstarea socială a Uniunii.     
Conform estimărilor preliminare și în 
funcție de reacțiile pieței, venitul emis în 
urma TTF ar putea reprezenta suma de 
57 de miliarde EUR anual, în condițiile în 
care aceasta ar fi implementată la nivelul 
întregii Uniuni.   

Or. en

Justificare

Gestionarea resurselor care provin în urma TTF ar trebui să fie abordată în contextul 
propunerii privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se aplică tuturor 2. Prezenta directivă se aplică, în 
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tranzacțiilor financiare, cu condiția ca 
măcar una din părțile la tranzacție să fie 
stabilită într-un stat membru și ca o 
instituție financiară stabilită pe teritoriul 
unui stat membru să fie parte la tranzacție, 
acționând fie în nume propriu sau pe seama 
unei alte persoane, fie în numele unei părți 
la tranzacție.

conformitate cu articolul 3, tuturor 
tranzacțiilor financiare, sub rezerva 
următoarelor condiții:

(a) cel puțin una din părțile la tranzacție să 
fie stabilită într-un stat membru și o 
instituție financiară stabilită pe teritoriul 
unui stat membru să fie parte la tranzacție, 
acționând fie în nume propriu sau pe seama 
unei alte persoane, fie în numele unei părți 
la tranzacție; sau
(b) tranzacția implică un instrument 
financiar emis de către entități juridice 
care sunt înregistrate în Uniune. 

Or. en

Justificare

O combinație între principiul reședinței și cel al emiterii ar oferi siguranța că TTF ar acoperi 
toate tranzacțiile și toți actorii implicați.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) este parte la tranzacția financiară în 
relație cu un instrument financiar emis pe 
teritoriul unui stat membru sau pe 
teritoriul Uniunii. 

Or. en

Justificare

Acest criteriu adițional ar oferi siguranța că TTF poate fi de asemenea colectată pe baza 
principiului de emitere. 
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Emiterea

1. În sensul prezentei directive, un 
instrument financiar este considerat ca 
fiind emis pe teritoriul unui stat membru 
sau al Uniunii dacă este emis de către o 
entitate juridică care este înregistrată într-
un stat membru.
2. În cazul unui instrument financiar 
derivat, condiția emiterii pe teritoriul unui 
stat membru sau pe teritoriul Uniunii este 
îndeplinită dacă referința sau 
instrumentul suport au fost emise de o 
entitate juridică înregistrată într-un stat 
membru. 
3. În cazul unui instrument financiar 
structurat, condiția emiterii pe teritoriul 
unui stat membru sau pe teritoriul 
Uniunii este îndeplinită atunci când 
instrumentul financiar structurat se 
bazează pe sau este sprijinit de o proporție 
semnificativă de active sau de instrumente 
financiare și instrumente financiare 
derivate cu referință la instrumente 
financiare și este emis de către o entitate 
juridică înregistrată într-un stat membru. 

Or. en

Justificare

Acest nou articol definește conceptul de emitere pentru instrumentele financiare, 
instrumentele financiare derivate și cele structurate.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Transfer al unui titlu legal

1. O tranzacție financiară pentru care nu 
a fost percepută o TTF este considerată 
nulă de drept și nu are ca rezultat un 
transfer al titlului de proprietate asupra 
instrumentului suport. 
2. O tranzacție financiară ca cea descrisă 
la alineatul (1) nu este considerată 
eligibilă pentru compensare centrală în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. ../2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții  și nu este 
eligibilă nici în vederea îndeplinirii 
cerințelor în ceea ce privește rata de 
adecvare a capitalului în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului nr. .../2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind cerințele prudențiale pentru 
instituțiile de credit și societățile de 
investiții.   
3. În cazul mecanismelor de plăți 
electronice automate, cu sau fără 
participarea agenților de servicii de plată, 
autoritățile fiscale ale unui stat membru 
pot să introducă un sistem electronic 
automat de colectare a taxei și certificate 
de transfer al titlurilor legale.

Or. en

Justificare

În vederea reducerii riscului de evaziune, TTF ar trebui să includă un sistem care să asigure 
că, în cazul în care taxa nu e plătită, contractele de vânzare sau de cumpărare a unui 
instrument financiar sunt declarate  nule de drept. Conform acestui sistem, un instrument 
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financiar care nu a fost taxat nu ar fi eligibil pentru compensarea centrală, fapt care l-ar 
costa pe evazionist de câteva ori mai mult decât taxa însăși.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. O tranzacție financiară pentru care nu 
a fost percepută nici o TTF este 
considerată nulă de drept și nu rezultă în 
transferul titlului de proprietate al 
activului - suport.

Or. en

Justificare

În vederea reducerii riscului de evaziune, TTF ar trebui să includă un sistem care să asigure 
că, în cazul în care taxa nu e plătită, contractele de vânzare sau de cumpărare a unui 
instrument financiar sunt declarate nule de drept.  

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru ca administrațiile fiscale ale 
țărilor membre să se adapteze dispozițiilor 
acestei directive și în special în ceea ce 
privește cooperarea administrativă, la 
care s-a făcut referință la alineatul (3), 
administrațiilor li pun la dispoziție 
resursele umane necesare și adecvate, 
precum și echipamentul tehnic. O atenție 
deosebită se acordă asigurării de formare 
profesională pentru funcționari.

Or. en

Justificare

Pentru a putea face față acestor noi cerințe, autoritățile fiscale trebuie să beneficieze de 
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personalul adecvat și de resursele tehnologice.     

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest raport, Comisia trebuie, cel puțin, 
să examineze impactul TTF asupra bunei 
funcționări a pieței interne, asupra piețelor 
financiare și economiei reale și să țină 
seama de progresele făcute în materie de 
impozitare a sectorului financiar în context 
internațional.

În acest raport, Comisia trebuie, cel puțin, 
să examineze impactul TTF asupra bunei 
funcționări a pieței interne, asupra piețelor 
financiare și economiei reale și să țină 
seama de progresele făcute în materie de 
impozitare a sectorului financiar în context 
internațional, domeniul de aplicare a TTF 
și necesitatea de a face o distincție între 
diferite produse financiare și categorii de 
active în ceea ce privește rata impozitării.

Or. en

Justificare

În funcție de impactul TTF asupra pieței, ar putea fi considerată o diferențiere mai 
aprofundată a ratelor la nivelul instrumentelor financiare în cadrul revizuirii acestei 
directive.  
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EXPUNERE DE MOTIVE

Impulsul generat de propunerea Comisiei privind un sistem comun al taxei pe tranzacțiile 
financiare

Criza financiară mondială declanșată în anul 2008 s-a răspândit într-un mod foarte rapid și 
pregnant la nivelul economiilor reale, având drept rezultat o recesiune profundă a economiei 
globale și având un impact pe scară largă asupra ocupării forței de muncă. Necesitatea unor 
scheme de ajutorare prin intermediul fondurilor publice în vederea salvării acelor instituții 
financiare „mult prea mari pentru a putea fi lăsate să falimenteze” a afectat în mod 
semnificativ finanțele publice, conducând la o recesiune economică aprofundată la nivel 
global și european. 

În acest context, sunt evidențiate următoarele puncte:
- sectorul financiar, unul dintre principalii actori ai crizei financiare și beneficiarul unor 
importante subvenții publice destinate depășirii efectelor crizei, nu contribuie în mod echitabil 
la costurile acestei crize. Într-un moment în care cetățenii UE se confruntă cu creșteri 
semnificative în ceea ce privește impozitarea directă și indirectă și cu reduceri substanțiale a 
salariilor și a pensiilor, sectorul financiar este scutit într-o măsură prea mare de impozitarea 
activităților și tranzacțiilor sale;
- creșterea enormă a tranzacțiilor financiare din ultimul deceniu, trecerea de la investițiile pe 
termen lung la cele pe termen scurt și tranzacțiile foarte speculative și riscante, în special în 
cadrul unor activități ca tranzacțiile automate de mare frecvență (HFT), demonstrează în mod 
clar o schimbare a rolului principal al sectorului financiar, de la finanțarea nevoilor economiei 
reale la operațiuni care nu au un impact productiv și care pot perturba grav prețurile de pe 
piață și funcționarea economiilor naționale. 
- actualele dificultăți fiscale grave din majoritatea statelor membre UE împiedică în mod 
semnificativ atât statele membre cât și UE să abordeze provocări majore viitoare, precum 
finanțarea creșterii și a dezvoltării durabile și sociale, abordarea schimbărilor climatice și 
finanțarea ajutorului pentru dezvoltare. Creșterea ratelor și a domeniului de aplicare a 
instrumentelor de impozitare tradițională și reducerile suplimentare ale cheltuielilor publice 
nu pot constitui nici o soluție adecvată și nici una sustenabilă pentru a aborda astfel de 
provocări. Prin urmare este nevoie de instrumente de taxare progresivă care pot transfera 
povara impozitării de la muncă și investiții productive la sectoarele cu externalități negative 
importante pentru economia reală.

Având în vedere aceste aspecte, dezbaterea privind introducerea unei taxe pe tranzacțiile 
financiare (TTF) a devenit mai relevantă ca niciodată. În comparație cu alte instrumente de 
impozitare tradițională și politici economice diverse, TTF are avantajul unei funcții multiple: 
- poate genera noi surse importante de venit (conform unor estimări recente, până la 57 de 
miliarde EUR în condițiile în care ar fi implementată la nivel UE);
- poate transfera povara către activități cu externalități negative, precum tranzacții financiare 
de mare frecvență și tranzacții financiare extrem de speculative, asigurând astfel o distribuție 
mai corectă a sarcinii fiscale; 
- poate deveni un factor de descurajare pentru tranzacții speculative care presupun rate foarte 
mari de îndatorare și dăunătoare, contribuind astfel, împreună cu o reglementare adecvată și 
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un regim de supraveghere, la stabilizarea piețelor și la reorientarea acestui sector către 
investiții productive pe termen lung.

Conform unui studiu recent (intitulat „Financial Transaction Taxes” - Taxe pe tranzacțiile 
financiare - de Stephany Griffith Jones și Avinash Persaud) și în urma raportului de evaluare 
revizuit al Comisiei Europene, se estimează că impactul TTF asupra creșterii financiare a UE 
va ajunge la un nivel pozitiv de 0,25%, prin: 
- reducerea riscurilor sistemice și a nivelului de „noise trading” împreună cu tranzacții 
automate de mare frecvență, TTF poate contribui în mod semnificativ la reducerea 
probabilității crizelor viitoare. În condițiile în care costurile reale ale crizei asupra creșterii 
economice sunt masive, TTF poate astfel absorbi aceste costuri și poate avea un impact 
pozitiv asupra creșterii pe termen lung în UE; 
- transformarea într-o nouă sursă de finanțare pentru consolidarea fiscală și investiții-cheie în 
creștere și ocuparea forței de muncă;
- transferarea treptată a poverii fiscale către alte activități. În acest fel, TTF ar putea conduce 
la o reducere sau chiar la mai puține creșteri de impozitare pe venit, stimulând astfel 
consumul și susținând cererea. 

Având în vedere natura globalizată a sectorului financiar și a serviciilor sale, pentru ca TTF să 
își asume în deplinătate funcția sa multiplă, aceasta ar trebui să fie implementată la scara cea 
mai largă posibilă. Cu toate acestea, absența unui acord internațional presupune ca partenerii 
economici mondiali cei mai importanți să își asume un rol mai pregnant. UE reprezintă astăzi 
cea mai mare piață financiară din lume și, în această calitate, are responsabilitatea de a face 
primul pas prin coordonarea instituirii unei taxe pe tranzacțiile financiare bine concepute și 
ușor de implementat, care va accelera procesul în vederea încheierii unui acord internațional.

Prin rezoluția sa referitoare la metodele inovatoare de finanțare la nivel european și mondial 
(P7_TA-PROV (2011)0080), Parlamentul European a afirmat că „UE ar trebui să susțină 
introducerea unei TTF la nivel mondial, iar, în absența acesteia, ar trebui să introducă, ca un 
prim pas, o TTF la nivel european” și a solicitat Comisiei să „realizeze în scurt timp un studiu 
de fezabilitate care să ia în considerare condițiile de concurență echitabilă la nivel mondial și 
să prezinte propuneri legislative concrete”.
Ca răspuns la aceasta, Comisia Europeană și-a prezentat studiul de impact prin care a pledat 
în favoarea fezabilității introducerii unei TTF la nivel UE, împreună cu propunerea sa 
legislativă. 

O TTF bine concepută și ușor de implementat

Principalele provocări în ceea ce privește introducerea unei TTF la nivel UE sunt:
- evitarea transferului de tranzacții către jurisdicții care nu aparțin UE, 
- prevenirea fraudei fiscale 
- evitarea transferului costurilor către consumatori și cetățeni.

La fel ca în cazul oricărui instrument de impozitare, pentru a reduce la minim frauda și 
evaziunea fiscală trebuie ca activitățile nedorite să se transforme din acțiuni cu profit ridicat și  
risc redus în acțiuni cu profit redus și risc ridicat. În cazul TTF, aceasta va însemna o rată de 
impozitare scăzută pentru ca evaziunea să devină o acțiune cu profit redus și impunerea unor 
consecințe grave în cazul nerespectării, pentru ca evaziunea să devină riscantă.
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Există mai multe tipuri de instrumente de genul TTF, implementate în diferite jurisdicții în 
toată lumea, însă în special cazul taxelor de timbru (care trebuie să fie plătite de către orice 
parte la o tranzacție de transfer al proprietății unui titlu de valoare emis pe teritoriul național) 
este considerat a fi cea mai mare „poveste de succes” de până acum, deoarece, până în 
momentul de față, aceste taxe s-au dovedit a fi foarte greu de evitat și constituie o sursă 
importantă de colectare de venituri în acele jurisdicții în care acestea sunt în vigoare.

Principalele aspecte ale propunerii Comisiei

Parlamentul European salută decizia Comisiei de a prezenta o propunere legislativă care să 
introducă o taxă pe tranzacțiile financiare, sprijinind întrutotul principala argumentație 
prezentată de către Parlament în rezoluția sa referitoare la metodele inovatoare de finanțare la 
nivel mondial și la nivel UE (P7_TA-PROV (2011)0080).

 Domeniul de aplicare a directivei

Propunerea Comisiei acoperă tranzacțiile care includ atât diferite tipuri de titluri (acțiuni, 
participații, obligațiuni și instrumente financiare derivate legate de acestea) cât și diverse 
tipuri de tranzacții pe platforme reglementate sau nereglementate. Excluderea piețelor primare 
de acțiuni și obligațiuni (dar nu și a instrumentelor financiare derivate bazate pe acestea) 
permite ca nevoile de atragere de capital ale lumii reale să nu aibă de suferit.
Domeniul de aplicare a taxei este limitat la instituții financiare, care acționează fie în nume 
propriu, fie în numele unei alte persoane. Băncile centrale naționale, Banca Centrală 
Europeană și organismele instituite de UE sunt singurele instituții financiare excluse - și pe 
bună dreptate - pentru a evita externalitățile nedorite referitoare la politicile monetare sau 
posibilitățile de refinanțare ale sectorului financiar. Cu toate acestea, ar trebui să se precizeze 
în mod clar că această excepție este valabilă atât timp cât tranzacțiile acelor entități corespund 
cu funcția lor publică principală.

 Principiul reședinței

Propunerea Comisiei prevede ca, pentru ca taxa să fie aplicabilă, reședința contrapartidei unei 
tranzacții trebuie să fie pe teritoriul unui stat membru. 
Acest principiu acoperă toate tranzacțiile efectuate de instituții financiare cu reședința în UE 
însă nu acoperă toate instrumentele financiare originare din UE. În acest fel, o tranzacție 
efectuată de o instituție financiară din UE cu instrumente financiare care nu sunt originare din 
UE va fi impozitată, cu toate efectele pozitive asupra pieței instrumentului financiar ce nu 
provine din UE, însă tranzacțiile efectuate de instituții care nu sunt din UE cu instrumente 
financiare din UE nu vor genera aceleași efecte, creând astfel un dezavantaj competitiv pentru 
instituțiile din UE.

 Principiul emiterii

Cea mai bună metodă pentru a evita lacunele de ordin juridic și pentru a evita crearea de 
dezavantaje competitive ar fi aceea de a urma exemplul taxelor de timbru și de a impune 



PE480.888v01-00 18/19 PR\891774RO.doc

RO

astfel un impozit pentru fiecare tranzacție realizată cu un instrument financiar emis de o 
entitate de pe teritoriul unui stat membru sau de pe teritoriul UE. Cu toate acestea, în pofida 
faptului că acest principiu se aplică în totalitate în cazul acțiunilor și al obligațiunilor, acest 
lucru poate crea anumite probleme în cazul instrumentelor financiare derivate de genul 
contractelor swap, unde este dificil de determinat locul în care acestea au fost emise.
Pentru a aborda în totalitate această problematică, cea mai eficientă soluție ar fi cea a 
combinării celor două principii și a propunerii unei condiții suplimentare în cadrul articolului 
3 referitor la locul de emitere. În acest fel, atât timp cât una dintre condițiile articolului 3 este 
îndeplinită, taxa trebuie plătită.  
Pentru a beneficia de toate avantajele pe care le oferă principiul emiterii, legătura dintre plata 
taxei și valabilitatea juridică a unui contract ar trebui să fie de asemenea considerată drept o 
consecință legală. 

 Ratele de impozit

Pentru ca această taxă să fie ușor de implementat și pentru a evita distorsiunile de pe piața 
internă, ratele avute în vedere ar trebui să fie simplu de implementat și ar trebui să reflecte 
diversele caracteristici ale instrumentelor financiare.
Propunerea Comisiei de a avea o rată minimă de 0,1% pentru acțiuni și obligațiuni și o rată 
minimă de 0,01% pentru instrumente financiare derivate ar respecta într-adevăr aceste 
principii. Ambele rate sunt relativ scăzute și în același timp asigură un nivel minim de 
armonizare a garanțiilor fără să introducă distorsiuni semnificative, permițând un anumit grad 
de flexibilitate în cazul în care un stat membru consideră oportun să introducă rate 
suplimentare.  
Diferențierea între categorii de active este justificată prin faptul că acțiunile și obligațiunile 
prezintă un comportament similar pe piață comparativ cu instrumentele financiare derivate. 
În cazul acestora din urmă, estimarea valorii lor fiind mult mai dificilă, decizia de a opta 
pentru valoarea noțională - care poate fi substanțial mai mare decât valoarea reală pe piață a 
unui instrument financiar derivat - justifică alegerea unei rate mai scăzute.

 Domeniul de aplicare geografic

Adoptarea acestei directive prin unanimitate reprezintă cea mai bună metodă de implementare 
a propunerii în vederea evitării distorsiunilor și pentru o integrare sporită a piețelor financiare 
în UE.  
Cu toate acestea, având în vedere faptul că diferitele instrumente de impozitare de tipul TTF 
funcționează deja sau sunt în curs de deliberare în mai multe state membre, UE ar trebui să 
accelereze procesul pentru a înlătura distorsiunile în domeniile relevante. Astfel, în cazul în 
care adoptarea acestei directive nu va fi posibilă prin regula unanimității, statele membre pot 
introduce dispozițiile legale ale acestei directive prin intermediul normelor de cooperare 
consolidată.

 Gestionarea veniturilor

Propunerea Comisiei nu face nici o referire la gestionarea veniturilor. Raportul menționează 
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faptul că o propunere legislativă, dezbătută în prezent, cu privire la cadrul financiar 
multianual 2014-2020, preconizează ca o parte din veniturile care ar proveni din TTF să 
devină resurse proprii ale UE. Veniturile generate în urma TTF ar putea fi de asemenea 
asociate anumitor politici UE specifice și bunurilor publice, printre care finanțarea 
obiectivelor de ajutor pentru dezvoltare, lupta împotriva schimbărilor climatice, dezvoltarea 
durabilă și bunăstarea socială în UE sau ar putea să contribuie la finanțarea bugetelor 
naționale, în special ca metodă de sprijinire a eforturilor de consolidare fiscală.  


