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***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 
transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0594),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet 
med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0355/2011),

– med beaktande av de motiverade yttranden som inom ramen för protokoll nr 2 om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har inkommit från Cyperns 
parlament och Sveriges riksdag, i vilka det konstateras att förslaget till lagstiftningsakt 
inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A7-0000/2012), och av följande skäl:

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 

1. Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
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och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna
budgetarna, bland annat som ett bidrag till 
budgetkonsolideringen, eller för särskilda 
politikområden, särskilt sådana som 
främjar tillväxten.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Under den aktuella perioden med 
allvarlig finansiell kris, och i synnerhet 
mot bakgrund av prognoserna om låg 
tillväxt inom EU, skulle en skatt på 
finansiella transaktioner dessutom kunna 
inverka positivt på tillväxtutsikterna på 
medellång och lång sikt genom att
a) minska den oproportionerliga andelen 
icke-produktiva transaktioner och 
därigenom avsevärt bidra till att minska 
riskerna för framtida systemkriser och 
därmed de allvarliga konsekvenserna för 
tillväxten vid sådana kriser, 
b) förskjuta skattebördan från arbete och 
produktiva investeringar till finansiell 
verksamhet med allvarliga externa 
effekter på realekonomin, och
c) generera ytterligare intäkter för de 
offentliga utgifterna och bidra till att 
sänka inkomstbeskattningen, vilket är en 
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viktig förutsättning för att öka efterfrågan 
och konsumtionen och därmed tillväxten.

Or. en

Motivering

Nyligen publicerade studier visar att inverkan av införandet av en skatt på finansiella 
transaktioner troligen kommer att leda till en ökning av BNP på minst omkring 
+0,25 procent. Med en skatt på finansiella transaktioner skulle dessutom de största 
skatteintäkterna komma från kortsiktig spekulation, som exempelvis hedgefonder eller 
högfrekvenshandel. Skatten på finansiella transaktioner skulle även avskräcka från kortsiktig 
spekulation och främja långsiktiga investeringar. Slutligen skulle skatten alstra ytterligare 
intäkter. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. De dubbla syftena med en skatt på 
finansiella transaktioner (att skapa 
ytterligare intäkter genom mer rättvis 
beskattning jämfört med andra sektorer 
och att stoppa överdriven och skadlig 
spekulation i det nuvarande 
finanssystemet) skulle bäst tjänas om 
skatten genomfördes på global nivå. 
Eftersom inget rättsligt bindande 
internationellt avtal har ingåtts måste 
dock EU, som företrädare för världens 
största finansmarknader, inta en ledande 
roll genom att samordna, upprätta och 
genomföra beskattning i form av en väl 
utformad skatt på finansiella 
transaktioner, som kan bidra till 
processen för att ingå ett internationellt 
avtal.

Or. en

Motivering

En internationell skatt vore den bästa lösningen, och genom att gå i bräschen kommer EU 
även att ge övriga världen ett starkt politiskt incitament att slå in på samma väg.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Detta direktiv, som är förenligt med 
medlemsstaternas åtaganden om att 
avskaffa hindren och öka integrationen 
på den inre marknaden, vilket betonas i 
kommissionens meddelande av 
den 13 april 2011 med titeln 
”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för 
att stimulera tillväxten och stärka 
förtroendet för inre marknaden –
Gemensamma insatser för att skapa ny 
tillväxt”, bör genomföras på EU-nivå. För 
att påskynda framstegen skulle vissa 
medlemsstater dock kunna anta 
bestämmelserna i detta direktiv inom 
ramen för ett fördjupat samarbete i 
enlighet med artikel 329 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Det fördjupade samarbete som föreskrivs i artiklarna 326-334 i EUF-fördraget är ett effektivt 
alternativ för att påskynda processen. 

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17b. I detta direktiv behandlas inte 
förvaltningen av intäkterna från skatten 
på finansiella transaktioner. Med 
beaktande av kommissionens förslag till 
rådets direktiv om fastställande av den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020 och 
särskilt bestämmelserna om unionens 
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egna medel, skulle dock en del av 
intäkterna från en skatt på finansiella 
transaktioner kunna förvaltas på 
EU-nivå, antingen som en del av EU:s 
egna medel, eller med direkt koppling till 
specifika EU-åtgärder och allmänna 
nyttigheter, bland annat finansiering av 
utvecklingsbiståndsmålen, bekämpning av 
klimatförändringar, hållbar utveckling 
och EU:s sociala trygghetssystem. Enligt 
preliminära beräkningar och beroende på 
marknadsreaktionerna skulle intäkterna 
från en skatt på finansiella transaktioner 
kunna uppgå till 57 miljarder euro 
årligen, om den genomfördes på EU-nivå.

Or. en

Motivering

Förvaltningen av intäkterna av skatten på finansiella transaktioner bör behandlas i förslaget 
till flerårig budgetram för 2014–2020.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på samtliga 
finansiella transaktioner, om minst en part i 
transaktionen är etablerad i en medlemsstat 
och ett på en medlemsstats territorium 
etablerat finansinstitut är part i 
transaktionen, där finansinstitutet agerar 
antingen för egen räkning eller för en 
annan persons räkning eller agerar i namn 
av en part i transaktionen.

2. Detta direktiv ska, i enlighet med 
artikel 3, tillämpas på samtliga finansiella 
transaktioner enligt följande villkor:

a) Minst en part i transaktionen ska vara
etablerad i en medlemsstat och ett på en 
medlemsstats territorium etablerat 
finansinstitut ska vara part i transaktionen, 
där finansinstitutet agerar antingen för egen 
räkning eller för en annan persons räkning 
eller agerar i namn av en part i 
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transaktionen.

b) Transaktionen ska avse ett finansiellt 
instrument som utfärdats av juridiska 
personer som är registrerade i EU.

Or. en

Motivering

En kombination av principerna om hemvist och utfärdande skulle garantera att skatten på 
finansiella transaktioner omfattar samtliga transaktioner och aktörer.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Det är en part i en finansiell 
transaktion som avser ett finansiellt 
instrument som utfärdats på en 
medlemsstats eller unionens territorium.

Or. en

Motivering

Detta kompletterande kriterium skulle göra att skatten på finansiella transaktioner också 
skulle kunna tas ut på grundval av principen om utfärdande.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Utfärdande

1. Vid tillämpning av detta direktiv ska ett 
finansiellt instrument anses ha utfärdats 
på en medlemsstats eller unionens 
territorium om det har utfärdats av en 
juridisk person som är registrerad i en 
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medlemsstat.
2. Ett derivat ska anses ha utfärdats på en 
medlemsstats eller unionens territorium 
om dess referens eller det underliggande 
instrumentet har utfärdats av en juridisk 
person som är registrerad i en 
medlemsstat.
3. Ett strukturerat instrument ska anses 
ha utfärdats på en medlemsstats eller 
unionens territorium om det är baserat på 
eller utgår från ett stort antal tillgångar 
eller finansiella instrument och derivat till 
finansiella instrument som har utfärdats 
av en juridisk person som är registrerad i 
en medlemsstat. 

Or. en

Motivering

I denna nya artikel definieras begreppet utfärdande med avseende på finansiella instrument, 
derivat och strukturerade instrument.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Överlåtelse av äganderätt

1. En finansiell transaktion för vilken 
ingen skatt på finansiella transaktioner 
har tagits ut ska anses vara rättsligt 
ogiltig och ska inte leda till överlåtelse av 
äganderätten till det underliggande 
instrumentet. 
2. En finansiell transaktion uppfyller i 
enlighet med punkt 1 inte villkoren för 
central clearing i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr .../2012 av 
den ... om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister (Emir) 
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eller kraven på kapitaltäckning i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../2012 av den ... om 
verksamhetskrav på kreditinstitut eller 
investeringsbolag [CRD IV].
3. För automatiska elektroniska 
betalningssystem med eller utan 
deltagande av 
betalningsavvecklingsagenter, kan 
skattemyndigheterna i en medlemsstat 
införa ett system med automatiskt 
elektroniskt uttag av skatten och intyg för 
överlåtelse av äganderätt.

Or. en

Motivering

För att minska risken för skatteflykt bör skatten på finansiella transaktioner kopplas till ett 
system som garanterar att avtalen om att köpa eller sälja ett instrument anses vara ogiltiga 
om skatten inte betalas. Enligt detta system skulle ett obeskattat instrument inte uppfylla 
kraven på central clearing, vilket skulle bli betydligt dyrare för skattesmitaren än att betala 
själva skatten.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En finansiell transaktion för vilken 
ingen skatt på finansiella transaktioner 
har tagits ut ska anses vara rättsligt 
ogiltig och ska inte leda till överlåtelse av 
äganderätten till den underliggande 
tillgången.

Or. en

Motivering

För att minska risken för skatteflykt bör skatten på finansiella transaktioner kopplas till ett 
system som garanterar att avtalen om att köpa eller sälja ett instrument anses vara ogiltiga 
om skatten inte betalas. 
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att medlemsstaternas 
skatteförvaltningar ska kunna anpassa sig 
till bestämmelserna i detta direktiv och i 
synnerhet till det administrativa 
samarbete som avses i punkt 3, ska de ha 
tillgång till nödvändiga och lämpliga 
personalresurser och teknisk utrustning. 
Särskilda insatser ska göras för att utbilda 
tjänstemän.

Or. en

Motivering

För att hantera dessa nya krav måste skattemyndigheterna ha tillgång till tillräckliga 
personalresurser och tekniska resurser. 

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna rapport ska kommissionen 
åtminstone granska skattens effekter för 
den inre marknadens, finansmarknadernas 
och den reala ekonomins funktion, samt 
beakta hur frågan om beskattning av 
finanssektorn utvecklats på internationell 
nivå.

I denna rapport ska kommissionen 
åtminstone granska skattens effekter för 
den inre marknadens, finansmarknadernas 
och den reala ekonomins funktion, samt 
beakta hur frågan om beskattning av 
finanssektorn utvecklats på internationell 
nivå, räckvidden för skatten på finansiella 
transaktioner och nödvändigheten att 
skilja mellan olika kategorier av 
finansiella produkter och tillgångar med 
hänsyn till skattesatsen.

Or. en
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Motivering

Beroende på hur skatten på finansiella transaktioner påverkar marknaden kan en ytterligare 
differentiering av skattesatserna för olika finansiella instrument övervägas inom ramen för 
översynen av direktivet. 
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MOTIVERING

Bakgrunden till kommissionens förslag om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 
transaktioner

2008 års globala finanskris spred sig till realekonomierna på ett snabbt och påtagligt sätt som 
ledde till en djup ekonomisk nedgång för den globala ekonomin och fick allvarliga 
konsekvenser för sysselsättningen. Behovet av att anta räddningspaket med offentliga medel 
för att rädda finansinstitut som var alltför stora för att tillåtas gå i konkurs har avsevärt 
försämrat de offentliga finanserna och lett till en fördjupad ekonomisk nedgång globalt och på 
EU-nivå. 

I detta sammanhang betonas följande punkter:
– Finanssektorn, som är en av de största orsakerna till finanskrisen och som har fått stora 
offentliga subventioner för att övervinna effekterna av krisen, bidrar inte på ett rättvist sätt till 
krisens kostnader. Vid en tidpunkt då EU-medborgarna står inför stora direkta och indirekta 
skattehöjningar och stora nedskärningar av löner och pensioner är finanssektorns verksamhet 
och transaktioner fortfarande till stor del undantagna från beskattning.
– Den enorma ökningen av finansiella transaktioner under det senaste årtiondet och 
övergången från långsiktiga investeringar till kortsiktighet och mycket spekulativa 
risktransaktioner, särskilt inom verksamhet som högfrekvenshandel, visar på en tydlig 
övergång inom den finansiella sektorn från finansiering av realekonomins behov till 
verksamhet som inte har någon produktiv inverkan och som allvarligt kan störa 
marknadspriserna och de nationella ekonomiernas funktionssätt. 
– De nuvarande allvarliga finanspolitiska problemen i merparten av EU:s medlemsstater 
hindrar i hög grad medlemsstaterna och EU att ta itu med viktiga framtida utmaningar som 
exempelvis finansiering av tillväxten, hållbar och social utveckling, bekämpning av 
klimatförändringarna och finansiering av utvecklingsbiståndet. Att höja skattesatserna och 
utöka räckvidden för de traditionella skatteinstrumenten och genomföra ytterligare 
nedskärningar av de offentliga utgifterna vore vare sig en tillräcklig eller hållbar lösning på 
dessa utmaningar. Därför behövs progressiva skatteinstrument som kan förskjuta skattebördan 
från arbete och produktiva investeringar till sektorer med allvarliga externa effekter på 
realekonomin.

Mot den bakgrunden har debatten om införande av en skatt på finansiella transaktioner blivit 
viktigare än någonsin. Jämfört med andra traditionella skatteinstrument och olika ekonomiska 
politiska åtgärder har skatten på finansiella transaktioner fördelen att den har flera funktioner:
– Den kan generera nya betydande intäkter (enligt aktuella uppskattningar kan den generera 
upp till 57 miljarder euro om den genomförs på EU-nivå).
– Den kan förskjuta skattebördan till verksamhet med negativa externa effekter, som 
exempelvis högfrekvenshandel och mycket spekulativa finansiella transaktioner, vilket skulle 
garantera en mer rättvis fördelning av skattebördan.
– Den kan ha avskräckande effekt när det gäller utpräglade lånefinansierade och skadliga 
spekulativa transaktioner och därmed i kombination med lämpliga reglerings- och 
övervakningssystem bidra till att stabilisera marknaderna och åter rikta in sektorn på 
produktiva långsiktiga investeringar.



PE480.888v01-00 16/18 PR\891774SV.doc

SV

I en aktuell studie (”Financial Transaction Taxes” av Stephany Griffith Jones och 
Avinash Persaud) och i kommissionens reviderade konsekvensbedömning bedöms skatten på 
finansiella transaktioner leda till en ökning av EU:s tillväxt på 0,25 procent, genom följande 
åtgärder:
– Genom att minska systemriskerna och ”hektisk och irrationell” handel och 
högfrekvenshandel, kan skatten på finansiella transaktioner avsevärt bidra till att minska 
sannolikheten för framtida kriser. Krisens verkliga kostnader med avseende på tillväxten är 
enorma, och skatten på finansiella transaktioner kan därför absorbera denna kostnad och 
främja EU:s tillväxt på lång sikt.
– Skatten på finansiella transaktioner kan bli en ny finansieringskälla för budgetkonsolidering 
och för viktiga investeringar i tillväxt och sysselsättning.
– Skatten på finansiella transaktioner kan förskjuta skattebördan till annan verksamhet. 
Därmed kan skatten på finansiella transaktioner leda till en minskning eller till mindre 
höjningar av inkomstskatten och skatten på arbete, vilket skulle stimulera konsumtionen och 
öka efterfrågan. 

Med tanke på den finansiella sektorns och de finansiella tjänsternas globaliserade karaktär bör 
en skatt på finansiella transaktioner genomföras i så stor utsträckning som möjligt för att 
samtliga dess funktioner ska utnyttjas fullt ut. Avsaknaden av ett internationellt avtal gör dock 
att världens ledande ekonomiska partner måste inta en mer tongivande roll. EU är i dag 
världens största finansmarknad och är som sådan skyldig att ta det första steget genom att 
samordna upprättandet av en väl utformad och lätt genomförbar skatt på finansiella 
transaktioner som kan påskynda processen för att ingå ett internationellt avtal.

I sin resolution om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå 
(P7_TA-PROV (2011)0080) konstaterade Europaparlamentet att EU ”bör verka för att 
[skatten på finansiella transaktioner] införs på global nivå. Om detta inte är möjligt, bör EU i 
ett första steg införa en avgift på finanstransaktioner på europeisk nivå”. Parlamentet 
uppmanade vidare kommissionen att ”snabbt ta fram en genomförbarhetsstudie där man 
beaktar behovet av lika villkor på global nivå och att lägga fram konkreta 
lagstiftningsförslag”.
Som svar på denna uppmaning lade kommissionen tillsammans med sitt lagstiftningsförslag 
fram en konsekvensbedömning där den förespråkade möjligheten att införa en EU-omfattande 
skatt på finansiella transaktioner. 

En väl utformad och lätt genomförbar skatt på finansiella transaktioner

De största utmaningarna i fråga om införandet av en skatt på finansiella transaktioner på 
EU-nivå är följande:
– Att undvika att transaktionerna överförs till jurisdiktioner utanför EU. 
– Att förhindra skatteflykt. 
– Att undvika att kostnaderna förs över på konsumenterna och medborgarna. 

Såsom med alla skatteinstrument kan skatteflykt och skattebedrägeri minimeras genom att 
man gör oönskad verksamhet med en låg risk och hög avkastning till verksamhet med en hög 
risk och låg avkastning. Beträffande skatten på finansiella transaktioner innebär det att en låg 
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skattesats bör tas ut för att skatteflykt inte ska löna sig, och att det bör få allvarliga 
konsekvenser och därmed vara riskabelt att inte följa lagstiftningen.

Flera olika typer av instrument tillämpas för att ta ut skatter på finansiella transaktioner i olika 
internationella jurisdiktioner, men stämpelskatter (som ska betalas av alla motparter i en 
transaktion som avser överlåtelse av äganderätten till ett inhemskt värdepapper) har varit det 
mest framgångsrika instrumentet hittills, eftersom dessa skatter har visat sig vara mycket 
svåra att undkomma och ger upphov till betydande intäkter i de jurisdiktioner där de har 
införts. 

Huvuddragen i kommissionens förslag

Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
att införa en skatt på finansiella transaktioner, med fullt beaktande av Europaparlamentets 
argument i dess resolution om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå 
(P7_TA-PROV (2011)0080).

 Direktivets räckvidd

Kommissionens förslag avser transaktioner med alla olika typer av värdepapper (aktier, andra 
ägarandelar, obligationer och därtill relaterade derivat) samt all typ av handel på reglerade 
eller oreglerade plattformar. Uteslutandet av primärmarknaderna för obligationer och aktier 
(men inte för derivat som är relaterade till dessa) gör det möjligt att inte påverka 
kapitalanskaffningsbehoven i den reala världen.
Skatten avser endast finansinstitut, som agerar antingen för egen räkning eller för en annan 
persons räkning. De nationella centralbankerna, Europeiska centralbanken och de organ som 
inrättats av EU är de enda finansinstituten som inte omfattas av skatten, och det med rätta, 
eftersom man vill undvika oönskade externa effekter på valutapolitiken eller på 
återfinansieringsmöjligheterna inom finanssektorn. Det bör dock klargöras att detta undantag 
endast gäller så länge dessa organs transaktioner är förenliga med deras huvudsakliga 
offentliga uppdrag.

 Hemvistprincipen

I kommissionens förslag anges att motparten i en transaktion ska ha sitt hemvist på en 
medlemsstats territorium för att skatten ska vara tillämplig. 
Detta omfattar alla transaktioner av finansinstitut som är etablerade i EU, men inte alla 
finansiella instrument som utfärdats i EU. Därmed beskattas transaktioner av finansinstitut 
som är etablerade i EU med finansiella instrument som utfärdats utanför EU, vilket kan gynna 
marknaden för detta instrument, men transaktioner av institut som inte är etablerade i EU med 
instrument som utfärdats i EU beskattas inte, vilket skapar en konkurrensnackdel för de 
institut som är etablerade i EU.

 Utfärdandeprincipen

Det bästa sättet att undvika rättsliga kryphål och konkurrensnackdelar vore att följa exemplet 
med stämpelskatter och införa skatten på alla transaktioner med finansiella instrument som 
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utfärdats av ett organ på en medlemsstats eller unionens territorium. Även om detta är fullt 
genomförbart för obligationer och aktier, kan det dock skapa vissa problem för derivat som 
exempelvis swappar, eftersom det är svårt att fastställa vilket organ som har utfärdat dem.
Det bästa sättet att hantera detta problem fullt ut vore att kombinera båda principerna och i 
artikel 3 införa ytterligare ett villkor om utfärdandeorten, vilket skulle innebära att skatten ska 
betalas så länge ett av villkoren i artikel 3 är uppfyllda. 
För att dra nytta av alla fördelar med utfärdandeprincipen bör även sambandet mellan 
skattebetalningen och avtalets rättsliga giltighet läggas till som rättslig följd. 

 Skattesatserna

För att skatten ska vara lätt att genomföra och för att undvika snedvridningar på den inre 
marknaden, bör skattesatserna vara lätta att tillämpa och ta hänsyn till de finansiella 
instrumentens olika karaktär.
Kommissionens förslag om en lägsta skattesats på 0,1 procent för aktier och obligationer och 
på 0,01 procent för derivat är förenligt med dessa principer. Eftersom båda skattesatserna är 
relativt låga och utgör minimiskattesatser garanterar de en harmonisering med så få 
snedvridande effekter som möjligt och ger medlemsstaterna möjlighet att införa högre 
skattesatser om de anser att det vore lämpligt.  
Differentieringen mellan tillgångskategorierna är motiverad eftersom aktier och obligationer 
har ett liknande marknadsbeteende jämfört med derivat. 
När det gäller derivat, vars värde är mycket svårare att uppskatta, motiveras valet av en lägre 
skatt genom beslutet att utgå från det nominella värdet, vilket kan vara avsevärt högre än det 
verkliga marknadsvärdet för ett derivat. 

 Den geografiska räckvidden

Att anta direktivet med enhällighet vore det bästa sättet att genomföra förslaget för att 
undvika snedvridningar och främja ytterligare integrering av EU:s finansmarknader. 
Eftersom flera instrument av typen skatter på finansiella transaktioner redan har införts eller 
diskuteras i flera medlemsstater bör EU öka sina insatser för att avskaffa snedvridningarna på 
de berörda områdena. Om direktivet inte kan antas med regeln om enhällighet kan 
medlemsstaterna därför införa de rättsliga bestämmelserna i detta direktiv genom reglerna om 
fördjupat samarbete.

 Förvaltning av intäkterna

Kommissionen tar i sitt förslag inte direkt upp förvaltningen av intäkterna. I rapporten 
konstaterar kommissionen att den i ett lagstiftningsförslag om den fleråriga budgetramen för 
2014–2020 som för närvarande diskuteras planerar att låta en del av intäkterna av skatten på 
finansiella transaktioner ingå i EU:s egna medel. Intäkterna av skatten på finansiella 
transaktioner kan också användas för specifika EU-politikområden och allmänna nyttigheter, 
bland annat finansiering av utvecklingsbiståndsmål, bekämpning av klimatförändringar, 
hållbar utveckling och EU:s sociala trygghetssystem eller finansiering av de nationella 
budgetarna, inte minst som ett sätt att stödja åtgärder i fråga om budgetkonsolidering. 


