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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om en afgift på finansielle transaktioner (en FT-afgift) er svaret på 
gentagne anmodninger fra hele Den Europæiske Union om, at finanssektoren skal bidrage til 
at dække omkostningerne i forbindelse med den aktuelle krise. Ordføreren glæder sig over 
dette forslag, som ligeledes er i tråd med Europa-Parlamentets opfordringer til handling på 
dette område.

En FT-afgift er pr. definition et anliggende for det indre marked. En EU-lovramme for en 
sådan FT-afgift forfølger et dobbelt formål: et om retfærdighed, for så vidt som finansielle 
transaktioner stort set forbliver ubeskattede i modsætning til alle andre økonomiske 
transaktioner, og et om harmonisering, fordi der er behov for en enkelt europæisk tilgang til 
beskatning af finansielle transaktioner, med satser, der om ikke er identiske i hele EU, så i det 
mindste sammenlignelige og fastlagt på grundlag af en fælles minimumssats.

En FT-afgift er også tæt knyttet til målsætningen om at give det indre marked fulde 
udfoldelsesmuligheder med henblik på at genvinde væksten i Europa og dermed gøre os selv i 
stand til at nå de mål, der er fastlagt i Europa 2020-strategien. Der er behov for investeringer 
på det indre marked, og de bør komme fra en europæisk finansieringskilde. Derfor bidrager en 
FT-afgift, hvis indtægter tilfalder Den Europæiske Unions almindelige budget, til at skaffe de 
fornødne midler til konstante europæiske investeringer i Europas egen økonomiske udvikling.

Det er dermed tydeligt, at en FT-afgift skal gælde i hele EU. EU har et indre marked, og EU 
har et budget. Euroområdet har ingen af delene. En FT-afgift, som er til gavn for EU-
budgettet, og som dermed er et værktøj for et dynamisk indre marked, skal opkræves i hele 
Unionen og følgelig være gældende i alle større europæiske finanscentre. Alle undtagelser fra 
dette princip ville føre til uacceptable forvridninger af det indre markeds funktion. 

FT-afgiften skal skaffe tilstrækkelige midler, således at dens rolle som et politisk redskab til 
overvindelse af krisen kan opfyldes, medens dens udformning samtidig ikke bør føre til større 
udflytninger af de finansielle instrumenter og institutioner, som er kendetegnende for den 
europæiske finansielle sektor, eller som udgør et særligt udviklingspotentiale for europæiske 
finanscentre. Den må desuden ikke modvirke sådanne investeringsmekanismers virke, idet 
EU har brug for dem med henblik på at sikre økonomisk udvikling og rimelige indtægter for 
pensionerede borgere. 

Derfor foreslår ordføreren, at de investeringsfonde, der er dækket af UCITS-lovgivningen, og 
pensionsfonde bør modtage særbehandling for så vidt angår afgiftssatsen. En reduceret 
afgiftssats på 0,01 % anses for at være passende. 

Strukturerede finansielle produkter, som i høj grad har været uigennemsigtige for alle de 
involverede parter, der har foretaget transaktioner med dem og misbrugt dem, har bidraget til 
at udløse den finansielle uro, siden den amerikanske boble på ejendomsmarkedet bristede. 
Handelen med sådanne instrumenter er intensiv, dens omfang er enormt og de 
skatteindtægter, der kan forventes fra beskatningen af dem, er følgelig betydelig. Selv om 
beskatningen fører til udflytning af visse elementer af derivathandelen, herunder også i 
kategorien højfrekvenshandel, ville en sådan udflytning ikke være ødelæggende for 
udviklingen af EU's indre marked for kapital. 
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En grundafgiftssats på 0,1 % bør derfor gælde for disse, hvilket er grunden til, at ordføreren 
foreslår, at denne sats bør gælde for de finansielle transaktioner, der har at gøre med 
derivataftaler. 

Kommissionens konsekvensanalyse er blevet suppleret siden dens første forelæggelse for 
Europa-Parlamentet, uden at hverken Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
eller ordføreren er blevet gjort opmærksomme på indholdet i Kommissionens yderligere eller 
nye resultater. Ordføreren bryder sig ikke om, at udvalget derfor ikke har været i stand til at 
gennemgå indholdet i den seneste analyse. Det må imidlertid antages, at både 
udflytningsrisiciene og den forventede indvirkning af en FT-afgift på Den Europæiske Unions 
økonomiske vækst er blevet vurderet for at tegne et billede, der er klart mindre negativt end i 
den offentliggjorte konsekvensanalyse. På denne baggrund bliver FT-afgiftens relevans og 
betydning for opfyldelsen af det indre markeds målsætninger et centralt element i ikke kun 
denne udtalelse, men ligeledes i udtalelsen fra hele Europa-Parlamentet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Definitionen af finansielle institutioner 
i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter, om 
ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 
93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/12/EF og om 
ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF17

dækker andele i kollektive 
investeringsinstitutter. Det betyder, at 
aktier og andele i institutter for kollektiv 
investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 
om samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter)18 og alternative 
investeringsfonde (AIF) som defineret i 
artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-

(4) Definitionen af finansielle institutioner 
i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter, om 
ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 
93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/12/EF og om 
ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF17 

dækker andele i kollektive 
investeringsinstitutter. Det betyder, at 
aktier og andele i institutter for kollektiv 
investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 
om samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter)18 og alternative 
investeringsfonde (AIF) som defineret i 
artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/61/EU om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt 
forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 
1095/201019 er finansielle instrumenter. 
Derfor udgør tegning og indløsning af 
sådanne instrumenter transaktioner, der bør 
pålægges en FT-afgift.

Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/61/EU om forvaltere af alternative 
investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt 
forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 
1095/201019 er finansielle instrumenter. 
Derfor udgør tegning og indløsning af 
sådanne instrumenter transaktioner, der bør 
pålægges en FT-afgift.
Investeringsinstitutternes særlige natur og 
deres relevans for den fulde mobilisering 
af det indre markeds potentiale 
retfærdiggør imidlertid, at de pålægges en 
specifik lavere afgiftssats. Det samme bør 
gælde for pensionsfonde eller 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
som defineret i artikel 6, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed1.
__________
1EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Minimumsafgiftssatserne bør være 
tilstrækkeligt høje til at opfylde 
harmoniseringsmålsætningen med dette 
direktiv. Samtidig bør de være 
tilstrækkeligt lave til at minimere risikoen 
for udflytning.

(14) Minimumsafgiftssatserne bør være 
tilstrækkeligt høje til at opfylde 
harmoniseringsmålsætningerne med dette 
direktiv, således at den finansielle sektor 
yder et passende bidrag til dækningen af 
den økonomiske krises omkostninger, og 
Unionens realøkonomi stimuleres. 
Samtidig bør de være tilstrækkeligt lave til 
at minimere risikoen for udflytning.

Or. en
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Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Den 29. juni 2011 vedtog 
Kommissionen et forslag til Rådets 
afgørelse om ordningen for Den 
Europæiske Unions egne indtægter med 
henblik på at erstatte den nuværende 
ordning for finansiering af EU-budgettet 
med et nyt system og gøre fuldt brug af de 
muligheder, der blev indført med 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. I forslaget blev FT-
afgiften nævnt som en mulig ny egen 
indtægt for Unionens almindelige budget. 
En FT-afgift ville muliggøre 
mobiliseringen af yderligere 
budgetindtægter til vækstfremmende 
politikker, der har som målsætning at 
opfylde de mål, som er fastlagt i Europa 
2020-strategien, og ville forbedre det 
indre markeds potentiale. Den 9. 
november 2011 vedtog Kommissionen et 
ændret forslag, der forbedrede og 
supplerede forslaget af 29. juni; heri 
sikrede Kommissionen sammenhængen 
med dette direktiv og redegjorde for, 
hvordan FT-afgiften kan fungere som en 
indtægtskilde for EU-budgettet.

Or. en

Begrundelse
Indtægterne fra en europæisk FT-afgift skal tilfalde EU's almindelige budget, idet den både 
udgør en logisk egen indtægt, og fordi indtægterne herfra kan anvendes til at fremme 
gennemførelsen af det indre marked og til at nå målene i vækststrategi Europa 2020 ved 
iværksættelse af en målrettet investeringspolitik. Kommissionen agter at fremsætte et forslag, 
der baner vejen for en sådan ordning. Direktivet skal derfor indeholde en eksplicit reference 
til, at FT-afgiften tilfalder EU's almindelige budget, og til en forbindelse til forslaget 
vedrørende egne indtægter.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Dette direktiv skal træde i kraft 
meget hurtigt i samordning med andre 
indsatser for at regulere de finansielle 
markeder, forbedre det indre markeds 
funktion og skabe retssikkerhed. 
Gennemførelsen af dette direktiv bør 
derfor ske inden udgangen af 2012.

Or. en

Begrundelse
Da en FT-afgift skal opfattes som en del af den politiske indsats for at regulere de finansielle 
markeder, løse krisen og forbedre det indre marked med henblik på at fremme 
realøkonomiens vækst, er det ønskeligt, at den opkræves så hurtigt som muligt. Dette er også 
nødvendigt for at opnå retssikkerhed, navnlig da enkelte medlemsstater overvejer at indføre 
lignende instrumenter på et ensidigt grundlag. Direktivet bør derfor gennemføres indtil 
udgangen af 2012 og træde i kraft den 1. januar 2013.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Kommissionen bør kunne revidere 
dette direktiv og foreslå at erstatte det med 
en forordning, navnlig hvis det viser sig, 
at det er mere sandsynligt at opfylde 
målsætningerne med hensyn til det indre 
marked og harmonisering ved en 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse satser skal mindst udgøre: Disse satser skal mindst udgøre 0,1 % med 
undtagelse af:
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Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0,1 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 5

a) de finansielle transaktioner, der har at 
gøre med aktier og andele i institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) som beskrevet i 
artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 
2009 om samordning af love, 
forordninger og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter)1, for hvilke der 
skal gælde en sats på mindst 0,01 %
____________
1EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 0,01 % for så vidt angår de finansielle 
transaktioner, der er nævnt i artikel 6.

b) de finansielle transaktioner, der har at 
gøre med en pensionsfond eller en 
arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse 
som defineret i artikel 6, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/41/EF, for hvilke der skal gælde en 
sats på mindst 0,01 %.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Skatteindtægter for Den Europæiske 

Unions budget
Skatteindtægterne fra FT-afgiften 
tilfalder Den Europæiske Unions 
almindelige budget.

Or. en

Begrundelse
Indtægterne fra en europæisk FT-afgift skal tilfalde EU's almindelige budget, idet den både 
udgør en logisk egen indtægt, og fordi indtægterne herfra kan anvendes til at fremme 
gennemførelsen af det indre marked og til at nå målene i vækststrategi Europa 2020 ved 
iværksættelse af en målrettet investeringspolitik. Kommissionen agter at fremsætte et forslag, 
der baner vejen for sådan en ordning. Direktivet skal derfor indeholde en eksplicit reference 
til, at FT-afgiften tilfalder EU's almindelige budget og en forbindelse til forslaget vedrørende 
egne indtægter.

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens første rapport i medfør af 
stykke 1 omhandler ligeledes muligheden 
for, at dette direktiv erstattes med en 
forordning om et enhedssystem for en FT-
afgift, herunder indførelsen af et enkelt 
sæt af faste afgiftssatser for hver kategori 
af finansielle transaktioner i hele 
Unionen.

Or. en

Begrundelse
Idet indførelsen af en europæisk FT-afgift har et klart mål om harmonisering inden for 
rammerne af det indre marked, ville det logiske spørgsmål være, om ikke en forordning, 
snarere end et direktiv, ville være det passende juridiske instrument til at indføre afgiften. 
Med en forordning kunne der fastsættes en enkelt afgiftssats for hver kategori af finansielle 
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transaktioner i Unionen, og der kunne udarbejdes tekniske bestemmelser om, hvordan 
indtægterne fra en FT-afgift skal tilfalde Unionens almindelige budget. 

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 31. december 2013
de love og administrative bestemmelser, 
der er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv. 

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 31. december 2012
de love og bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser. 

De anvender disse bestemmelser fra den 1. 
januar 2014.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. 
januar 2013.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De nærmere regler 
for henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De nærmere regler 
for henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse
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.


