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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията за данък върху финансовите сделки (ДФС) е в отговор на 
многократните призиви в целия Европейски съюз да се изисква принос на финансовия 
сектор към покриване на разходите във връзка с настоящата криза. Докладчикът 
приветства това предложение, което следва също така призивите на Европейския 
парламент за предприемане на действия в тази област.

По дефиниция ДФСе характерна особеност на единния пазар. Европейската правна 
рамка за такъв ДФС преследва двойна цел: от една страна осигуряване на 
справедливост, тъй като финансовите транзакции остават до голяма степен необложени 
с данък, за разлика от всички останали икономически транзакции, и от друга страна 
постигане на хармонизация, тъй като е необходим единен европейски подход по 
отношение на данъчното облагане на финансовите транзакции, със ставки, които да 
бъдат ако не идентични в целия ЕС,то поне сравними и определени въз основа на общ 
минимум.

ДФС е също така тясно свързан с целта за разгръщане на пълния потенциал на единния 
пазар, за да се стимулира растежът в Европа и по този начин се даде възможност за 
постигане на целите, определени от стратегията „Европа 2020“. Необходими са 
инвестиции в единния пазар и за тази цел са необходими средства от европейски 
източник на финансиране. Ето защо ДФС, приходите от който се получават в общия 
бюджет на Европейския съюз, допринася за повишаване на средствата, необходими за 
последователни европейски инвестиции в икономическия напредък на Европа.

Очевидно е следователно, че ДФС трябва да се прилага на територията на целия ЕС. За 
разлика от еврозоната, ЕС разполага с единен пазар и бюджет. ДФС, който е от полза за 
бюджета на ЕС и представлява следователно инструмент за един динамичен единен 
пазар, не може да бъде нищо друго, освен данък върху финансовите сделки, събиран в 
рамките на целия Съюз и съответно прилаган във всички големи европейски финансови 
центрове. Всяко изключение от този принцип ще доведе до неприемливи изкривявания 
във функционирането на единния пазар.

ДФС трябва да генерира достатъчно приходи, за да изпълнява ролята си на 
политически инструмент в преодоляването на кризата, като същевременно трябва да е 
замислен така, че да не доведе до по-сериозна делокализация на такива финансови 
инструменти и институции, които представляват отличителни белези на европейския 
финансов сектор, или които съдържат определен потенциал за развитие на 
европейските финансови центрове. Данъкът не бива също така да възпира прилагането 
на такива инвестиционни структури, от които ЕС се нуждае за гарантиране на 
икономическото развитие и на адекватни приходи за пенсионерите.

Ето защо докладчикът предлага за инвестиционните фондове, обхванати от 
законодателството за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), както и за пенсионните фондове да се прилага диференцирано 
третиране по отношение на ставката за облагане с данък, като за подходяща се счита 
намалена ставка от 0,01%.
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Сключването на сделки със структурирани финансови продукти, на които за всички 
участващи в тях страни драстично липсва прозрачност, както и злоупотребата с тези 
продукти, допринесоха за финансовите сътресения след спукването на балона в сектора 
на недвижимата собственост в Америка. Търговията с такива инструменти е 
интензивна, с огромен обем, а данъчните приходи, които може да се очакват от 
облагането им с данък, са съответно значителни. Ако данъчното облагане доведе до 
делокализация на някои елементи на търговията с деривати – и в категорията на 
високочестотната търговия – подобна делокализация не би била пагубна за развитието 
на единния европейски капиталов пазар.

Основната данъчна ставка в размер на 0,1% следва съответно да се прилага за тях, 
поради което докладчикът предлага прилагането на тази ставка по отношение на 
финансови транзакции, свързани със споразумения за деривати.

Оценката на въздействието на Комисията беше допълнена още след първото й 
представяне пред Европейския парламент, без нито комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите, нито докладчикът да бъдат уведомени относно съществото на 
допълнителните или нови заключения на Комисията. Докладчикът негодува, че 
комисията не е била способна да се запознае със същността на най-новата оценка. 
Въпреки това трябва да се приеме, че както рисковете от делокализация, така и 
очакваното въздействие на ДФС върху икономическия растеж на Европейския съюз са 
преразгледани, така че се получава картина, много по-малко негативна от тази, която се 
съдържа в публикуваната оценка на въздействието. Като се има предвид това, 
значимостта и важността на ДФС за осъществяване на целите на единния пазар се 
превръщат в основен елемент не само на това становище, но и на становището на 
Европейския парламент като цяло.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Определението на финансови 
инструменти в приложение I към 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти, за изменение 
на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО 
на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на 

(4) Определението на финансови 
инструменти в приложение I към 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти, за изменение 
на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО 
на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директива 93/22/ЕИО на 
Съвета (ДПФИ) включва дялове в 
предприятия за колективно 
инвестиране. Това предполага, че 
акциите и дяловете на предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно 
определението в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 
относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК) и 
алтернативните инвестиционни фондове 
(АИФ) съгласно определението в член 4, 
параграф 1, буква а) от 
Директива 2011/61/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. 
относно лицата, управляващи 
алтернативни инвестиционни фондове и 
за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 
2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) 
№ 1060/2009 и (ЕС) № 1095/201019 са 
финансови инструменти. Следователно 
записването и обратното изкупуване на 
тези инструменти представляват сделки, 
които следва да бъдат обложени с ДФС.

Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директива 93/22/ЕИО на 
Съвета (ДПФИ) включва дялове в 
предприятия за колективно 
инвестиране. Това предполага, че 
акциите и дяловете на предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно 
определението в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 
относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК) и 
алтернативните инвестиционни фондове 
(АИФ) съгласно определението в член 4, 
параграф 1, буква а) от 
Директива 2011/61/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. 
относно лицата, управляващи 
алтернативни инвестиционни фондове и 
за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 
2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) 
№ 1060/2009 и (ЕС) № 1095/201019 са 
финансови инструменти. Следователно 
записването и обратното изкупуване на 
тези инструменти представляват сделки, 
които следва да бъдат обложени с ДФС.
Специфичният характер на ПКИПЦК 
и значението им за пълната 
мобилизация на потенциала на 
вътрешния пазар оправдават обаче 
определянето на специална по-ниска 
ставка за облагане с данък. Същата 
ставка трябва да се прилага за 
пенсионни фондове или институции 
за професионално пенсионно 
осигуряване съгласно определението в 
член 6, буква а) от 
Директива 2003/41/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дейностите и надзора на 
институциите за професионално 
пенсионно осигуряване1;
__________
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1. ОВ L 235, 23.09.03, стр. 10.

Or. en

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Минималните данъчни ставки 
следва да бъдат определени на равнище, 
което да е достатъчно високо за 
постигане на целта за хармонизация на 
настоящата директива. В същото време 
те следва да бъдат достатъчно ниски, за 
да се сведат до минимум рисковете от 
делокализация.

(14) Минималните данъчни ставки 
следва да бъдат определени на равнище, 
което да е достатъчно високо за 
постигане на целите за хармонизация 
на настоящата директива, като от 
финансовия сектор се изисква да 
допринесе по подходящ начин за 
покриване на разходите за 
икономическата криза, както и за 
даване на импулс за стимулиране на 
реалната икономика в Съюза. В 
същото време те следва да бъдат 
достатъчно ниски, за да се сведат до 
минимум рисковете от делокализация.

Or. en

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) На 29 юни 2011 г. Комисията 
прие Предложение за решение на 
Съвета относно системата на 
собствените ресурси на Европейския 
съюз с цел да замени настоящата 
система на финансиране на бюджета 
на Съюза с нова система, използваща 
докрай възможностите, въведени от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Предложението 
определи ДФС като възможен нов 
ресурс за целите на общия бюджет на 
Съюза. ДФС би дал възможност за 
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мобилизиране на допълнителни 
бюджетни приходи за политиките за 
насърчаване на растежа, насочени 
към постигане на целите, определени 
в стратегията „Европа 2020“, и би 
увеличил потенциала на вътрешния 
пазар. На 9 ноември 2011 г. 
Комисията прие изменено 
предложение, което уточни и 
допълни предложението от 29 юни, 
като обезпечи съгласуваност с 
настоящата директива и посочи как 
Комисията предлага ДФС да служи за 
източник на средства за общия 
бюджет на ЕС.

Or. en

Обосновка
Приходите от един европейски данък върху финансовите сделки трябва да се 
начисляват в общия бюджет на ЕС, защото представляват логични собствени 
средства и защото могат да се използват за засилване на постиженията на общия 
пазар и постигане на целите на стратегията за растеж „Европа 2020“  посредством 
осъществяване на целева инвестиционна политика. Комисията възнамерява да 
представи предложение, което да прокара пътя за подобно използване. Затова 
директивата трябва да съдържа изрично споменаване на начисляването на 
приходите от ДФС в общия бюджет на ЕС и на връзката с предложението за 
собствени средства.

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Настоящата директива трябва 
да влезе в сила  много бързо в 
координация с други усилия за 
регулиране на финансовите пазари, 
засилване работата на вътрешния 
пазар и създаване на правна 
сигурност. Следователно 
транспонирането на настоящата 
директива следва да се осъществи до 
края на 2012 г.
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Or. en

Обосновка
Тъй като един данък върху финансовите сделки трябва да се разглежда като елемент 
от политическото усилие за регулиране на финансовите пазари, преодоляване на 
кризата и засилване на единния пазар за стимулиране растежа на реалната 
икономика, желателно е той да бъде наложен възможно най-скоро. Това е необходимо 
и за да се постигне правна сигурност, особено тъй като отделни държави членки 
обмислят въвеждането на подобни инструменти на едностранна основа. Поради 
това директивата следва да бъде транспонирана до края на 2012 г. и да влезе в сила 
на 1 януари 2013 г.

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Комисията следва да може да 
преразгледа директивата и да 
предложи тя да бъде заменена с 
регламент, особено ако изглежда, че 
би било по-вероятно един регламент 
да постигне нейните цели във връзка с 
вътрешния пазар и хармонизацията,

Or. en

Изменение 6
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези ставки не са по-ниски от: Тези ставки не са по-ниски от 0,1%, 
освен за:

Or. en

Изменение 7
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 0,1 % по отношение на 
финансовите сделки, посочени в 
член 5;

а) финансови сделки, свързани с акции 
и дялове на предприятията за 
колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) 
съгласно определението в член 1, 
параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията 
за колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК)1, които се облагат със 
ставка, не по-ниска от 0,01%;
____________
1 ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 0,01 % по отношение на 
финансовите сделки, посочени в 
член 6.

б) финансови сделки, свързани с 
пенсионен фонд или институция за 
професионално пенсионно осигуряване 
съгласно определението в член 6,
буква а) от Директива 2003/41/ЕО, 
които се облагат със ставка, не по-
ниска от 0,01%.

Or. en

Изменение 9
Предложение за директива
Член 11 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Начисляване на данъчни приходи в 

бюджета на Европейския съюз
Данъчните приходи от ДФС се 
начисляват в общия бюджет на 
Европейския съюз

Or. en

Обосновка
Приходите от един европейски данък върху финансовите сделки трябва да се 
начисляват в общия бюджет на ЕС, защото представляват логични собствени 
средства и защото могат да се използват за засилване на постиженията на общия 
пазар и постигане на целите на стратегията за растеж „Европа 2020“  посредством 
осъществяване на целева инвестиционна политика. Комисията възнамерява да 
представи предложение, което да прокара пътя за подобно използване. Затова 
директивата трябва да съдържа изрично споменаване на начисляването на 
приходите от ДФС в общия бюджет на ЕС и на връзката с предложението за 
собствени средства.

Изменение 10
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първият доклад на Комисията 
съгласно параграф 1 разглежда 
осъществимостта на заместването 
на настоящата директива с 
регламент относно единна система 
на ДФС, включително въвеждането 
на единен набор от фиксирани 
данъчни ставки за всяка категория 
финансови сделки навсякъде в Съюза.

Or. en

Обосновка
Тъй като въвеждането на европейски данък върху финансовите сделки преследва 
очевидна цел за хармонизиране в рамките на единния пазар, логическият въпрос е дали 
подходящият правен инструмент не би бил  регламент вместо директива. Един 
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регламент би могъл да определи единна ставка за облагане с данък на всяка категория 
финансови сделки в целия Съюз и да установи технически правила за начисляване на 
приходите от ДФС в общия бюджет на ЕС. 

Изменение 11
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от
31 декември 2013 г. законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те представят на 
Комисията незабавно текста на 
посочените разпоредби, както и 
таблица на съответствието между 
тези разпоредби и настоящата 
директива. 

1. Държавите членки приемат и 
публикуват до 31 декември 2012 г.
законовите, подзаконовите и 
нормативните разпоредби, за да се 
съобразят с настоящата директива. Те 
представят на Комисията незабавно 
текста на посочените мерки. 

Те прилагат тези разпоредби от 
1 януари 2014 г.

Държавите членки прилагат тези мерки
от 1 януари 2013 г.

Когато държавите-членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа позоваване 
на настоящата директива или то се 
извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.

Когато държавите членки приемат тези 
мерки, в тях се съдържа позоваване на 
настоящата директива или то се 
извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите 
членки.

Or. en

Обосновка
Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore 
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


