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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący podatku od transakcji finansowych (PTF) jest odpowiedzią na 
wielokrotne apele z całej Unii Europejskiej o zobligowanie sektora finansowego do udziału w 
kosztach trwającego obecnie kryzysu. Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem ten wniosek 
będący również odpowiedzią na wezwania Parlamentu Europejskiego do działania w tej 
dziedzinie.

PTF jest z definicji jednym z elementów jednolitego rynku. Europejskie ramy prawne w 
przypadku takiego PTF mają dwojaki cel: pierwszy to sprawiedliwość, gdyż transakcje 
finansowe pozostają w znacznym stopniu nieopodatkowane w przeciwieństwie do wszelkich 
innych transakcji gospodarczych, a drugi cel to harmonizacja, gdyż konieczne jest jednolite 
europejskie podejście do opodatkowania transakcji finansowych, w ramach którego stawki 
byłyby jeśli nie identyczne w całej Europie, to przynajmniej porównywalne i ustanowione w 
oparciu o wspólną minimalną wartość.

PTF jest także nierozerwalnie związany z celem, jakim jest uwolnienie całkowitego 
potencjału jednolitego rynku w celu powrotu na drogę wzrostu w Europie oraz umożliwienie 
jej w ten sposób osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”. Jednolity rynek 
potrzebuje inwestycji, które powinny pochodzić z europejskiego źródła finansowania. 
Dlatego też PTF, z którego dochód będzie wpływał do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
przyczyni się do pomnożenia środków pieniężnych potrzebnych w celu poczynienia istotnych 
inwestycji europejskich na rzecz jej własnego postępu gospodarczego.

Jest zatem oczywiste, że PTF musi być stosowany na terytorium całej UE. Unia opiera się na 
jednolitym rynku i posiada swój własny budżet – to, czego nie ma strefa euro. PTF 
wpływający do budżetu UE i dzięki temu będący narzędziem zdynamizowania jednolitego 
rynku nie może być niczym innym niż PTF nałożonym w całej Unii bez wyjątku, a więc i
funkcjonującym we wszystkich dużych europejskich ośrodkach finansowych. Jakikolwiek 
wyjątek od tej zasady doprowadziłby do zakłóceń w funkcjonowaniu jednolitego rynku, co 
byłoby nie do przyjęcia. 

Z tytułu PTF trzeba osiągnąć wystarczający dochód, by odegrał on rolę politycznego 
narzędzia do przezwyciężenia kryzysu, a jednocześnie jego plany nie powinny doprowadzić 
do znaczących delokalizacji tych instrumentów finansowych i instytucji, które są 
reprezentatywne dla europejskiego sektora finansów lub które niosą ze sobą szczególny 
potencjał rozwoju dla europejskich ośrodków finansowych. Nie może on również zniechęcać 
do stosowania takich instrumentów finansowych, których UE potrzebuje dla zapewnienia 
rozwoju gospodarczego i sprawiedliwego zastąpienia wynagrodzeń emerytowanym 
obywatelom. 

Z tej przyczyny sprawozdawca proponuje, by fundusze inwestycyjne objęte prawodawstwem 
UCITS oraz fundusze emerytalne były traktowane w inny sposób pod względem stawki 
opodatkowania, gdyż w tym przypadku właściwa jest stawka wynosząca 0,01%. 

Strukturyzowane produkty finansowe skrajnie pozbawione przejrzystości w stosunku do 
wszystkich stron biorących udział w transakcjach przyczyniły się do wywołania finansowego 
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kataklizmu od czasu, gdy pękła bańka na amerykańskim rynku nieruchomości. Obrót 
handlowy tymi instrumentami jest bardzo dynamiczny, jego wartość – olbrzymia, a 
oczekiwany dochód z tytułu ich opodatkowania – odpowiednio wysoki. Nawet jeśli 
opodatkowanie doprowadzi do delokalizacji niektórych elementów obrotu instrumentami 
pochodnymi, również w przypadku kategorii transakcji o wysokiej częstotliwości, takie 
delokalizacje nie wpłyną ujemnie na rozwój europejskiego jednolitego rynku kapitałowego. 

Należy zatem obłożyć je podstawową stawką opodatkowania w wysokości 0,1%, w związku z 
czym sprawozdawca proponuje zastosować tę stawkę do transakcji finansowych związanych 
z umowami dotyczącymi instrumentów pochodnych. 

Przeprowadzona przez Komisję ocena skutków jest uzupełniana od czasu, gdy po raz 
pierwszy przedstawiono ją Parlamentowi Europejskiemu, lecz ani Komisja Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, ani sprawozdawca nie otrzymują informacji o 
istocie dodatkowych lub nowych wyników uzyskanych przez Komisję. Sprawozdawcy nie 
podoba się , że Komisja nie była w stanie przeanalizować istoty najnowszej oceny. Należy 
jednak uznać, że zarówno ryzyko delokalizacji, jak i oczekiwany wpływ PTF na wzrost 
gospodarczy Unii Europejskiej zostały ponownie poddane analizie, aby nakreślić znacznie 
mniej negatywny obraz niż ten zawarty w opublikowanej ocenie skutków. Niemniej rola i 
znaczenie PTF dla zrealizowania celów jednolitego rynku stają się centralnym elementem nie 
tylko tej opinii, lecz także stanowiska całego Parlamentu Europejskiego.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Definicja instrumentów finansowych 
w załączniku I do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych zmieniającej 
dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG 
i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 93/22/EWG (MiFID)17

obejmuje jednostki w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania. Oznacza to, że 
akcje i jednostki w przedsiębiorstwach 

(4) Definicja instrumentów finansowych 
w załączniku I do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych zmieniającej 
dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG 
i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 93/22/EWG (MiFID)17

obejmuje jednostki w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania. Oznacza to, że 
akcje i jednostki w przedsiębiorstwach 
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zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) zgodnie 
z definicją w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS)18 oraz 
alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) 
zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 
2003/41/WE i 201019/65/WE oraz 
rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 
1095/201019 są instrumentami 
finansowymi. W związku z tym zapis 
i umorzenie tych instrumentów to 
transakcje, które powinny podlegać PTF.

zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) zgodnie 
z definicją w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS)18 oraz 
alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) 
zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 
2003/41/WE i 201019/65/WE oraz 
rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 
1095/201019 są instrumentami 
finansowymi. W związku z tym zapis 
i umorzenie tych instrumentów to 
transakcje, które powinny podlegać PTF.
Jednak szczególny charakter UCITS i ich 
znaczenie dla uruchomienia w pełni 
potencjału rynku wewnętrznego 
uzasadniają obłożenie ich specjalną 
niższą stawką opodatkowania. To samo 
powinno dotyczyć funduszy emerytalnych 
lub instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych zgodnie z definicją w art. 6 
lit. a) dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami1.
__________
1 Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Minimalne stawki opodatkowania 
powinny być ustalone na poziomie 
wystarczająco wysokim, aby osiągnąć cel 
harmonizacyjny niniejszej dyrektywy.
Jednocześnie stawki te muszą być 
wystarczająco niskie, aby zminimalizować 
ryzyko delokalizacji.

(14) Minimalne stawki opodatkowania 
powinny być ustalone na poziomie 
wystarczająco wysokim, aby osiągnąć cele 
harmonizacyjne niniejszej dyrektywy, co 
zobliguje sektor finansowy do 
odpowiedniego udziału w kosztach 
kryzysu gospodarczego i pobudzi realną 
gospodarkę w Unii. Jednocześnie stawki te 
muszą być wystarczająco niskie, aby 
zminimalizować ryzyko delokalizacji.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjęła wniosek dotyczący decyzji Rady 
w sprawie systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej mający na celu zastąpienie 
obecnego systemu finansowania budżetu 
Unii nowym systemem w pełni 
wykorzystującym możliwości 
wprowadzone na mocy Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
We wniosku PTF uznano za ewentualny 
nowy zasób własny na potrzeby budżetu 
ogólnego Unii. PTF umożliwiłby 
dodatkowe wpływy do budżetu, które 
można by uruchomić na potrzeby polityki 
pobudzającej wzrost gospodarczy mającej 
na celu osiągnięcie celów wyznaczonych 
w strategii „Europa 2020” oraz 
uruchomiłby potencjał rynku 
wewnętrznego. Dnia 9 listopada 2011 r. 
Komisja przyjęła zmieniony wniosek, 
który poprawił i uzupełnił wniosek z 29 
czerwca, zapewniając spójność z niniejszą 
dyrektywą i przedstawiając propozycje 
Komisji odnośnie włączenia PTF jako 
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źródła dochodów do budżetu UE.

Or. en

Uzasadnienie
Dochód z tytułu europejskiego PTF musi wpływać do budżetu ogólnego UE, ponieważ 
stanowi logiczny zasób własny, jak i dlatego, iż generowany dochód może być wykorzystany w 
celu urzeczywistnienia jednolitego rynku oraz dla osiągnięcia celów wzrostu wyznaczonych w 
strategii „Europa 2020” poprzez realizację ukierunkowanej polityki inwestycyjnej. Komisja 
zamierza przedstawić wniosek, który toruje drogę takiemu rozwiązaniu. Dyrektywa musi 
zatem zawierać wyraźne odniesienie do przynależności dochodu z tytułu PTF do budżetu 
ogólnego UE oraz nawiązywać do wniosku dotyczącego zasobów własnych.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejsza dyrektywa musi bardzo 
szybko wejść w życie we współdziałaniu z 
innymi wysiłkami na rzecz regulacji 
rynków finansowych, lepszego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
stworzenia pewności prawa. Transpozycja 
niniejszej dyrektywy powinna zatem zostać 
ukończona do końca 2012 r.

Or. en

Uzasadnienie
Zważywszy, że PTF należy postrzegać jako jeden z elementów politycznych wysiłków na rzecz 
regulacji rynków finansowych, przezwyciężenia kryzysu i pobudzenia jednolitego rynku w 
celu stymulowania wzrostu realnej gospodarki, wskazane jest jak najszybsze ich 
wyegzekwowanie. Jest to również konieczne, by uzyskać pewność prawa, w szczególności ze 
względu na to, że poszczególne państwa członkowskie rozważają jednostronne wprowadzenie 
podobnych instrumentów. Dlatego też dyrektywa powinna zostać przetransponowana przed 
końcem 2012 r. i wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Komisja powinna móc dokonać 
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przeglądu niniejszej dyrektywy i 
zaproponować zastąpienie jej 
rozporządzeniem, zwłaszcza jeśli okaże 
się, że dzięki rozporządzeniu osiągnięcie 
celów związanych z rynkiem wewnętrznym 
i harmonizacją będzie bardziej 
prawdopodobne.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stawki te nie są niższe niż: Stawki te nie są niższe niż 0,1% z 
następującymi wyjątkami:

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 0,1 % w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 5;

a) transakcje finansowe związane z 
akcjami i jednostkami 
w przedsiębiorstwach zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) zgodnie z definicją
w art. 1 ust. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS)1 podlegają 
stawce nie niższej niż 0,01 %;

____________
1 Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.
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Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 0,01 % w przypadku transakcji 
finansowych, o których mowa w art. 6.

b) transakcje finansowe związane z 
funduszem emerytalnym lub instytucją 
pracowniczych programów emerytalnych 
zgodnie z definicją w art. 6 lit. a) 
dyrektywy 2003/41/WE podlegają stawce 
nie niższej niż 0,01 %.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Przynależność dochodu z tytułu podatku 

do budżetu Unii Europejskiej
Dochód z tytułu PTF wpływa do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie
Dochód z tytułu europejskiego PTF musi wpływać do budżetu ogólnego UE, ponieważ
stanowi logiczny zasób własny, jak i dlatego, iż generowany dochód może być wykorzystany w 
celu urzeczywistnienia jednolitego rynku oraz dla osiągnięcia celów wzrostu wyznaczonych w 
strategii „Europa 2020” poprzez realizację ukierunkowanej polityki inwestycyjnej. Komisja 
zamierza przedstawić wniosek, który toruje drogę takiemu ustaleniu. Dyrektywa musi zatem 
zawierać wyraźne odniesienie do przynależności dochodu z tytułu PTF do budżetu ogólnego 
UE oraz nawiązywać do wniosku dotyczącego zasobów własnych.
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Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwsze sprawozdanie Komisji, o którym 
mowa w ust. 1, będzie dotyczyć również 
wykonalności zastąpienia niniejszej 
dyrektywy rozporządzeniem w sprawie 
jednego systemu PTF, obejmującym 
wprowadzenie zbioru jednolitych stałych 
stawek opodatkowania dla każdej 
kategorii transakcji finansowych w całej 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie
Ponieważ wprowadzenie europejskiego PTF wyraźnie zmierza do celu harmonizacyjnego w 
ramach jednolitego rynku, logiczne jest pytanie, czy rozporządzenie nie byłoby bardziej 
odpowiednim niż dyrektywa narzędziem prawnym do jego wprowadzenia. Rozporządzenie 
mogłoby wprowadzić zbiór jednolitych stałych stawek opodatkowania dla każdej kategorii 
transakcji finansowych w całej Unii i ustanowić techniczne przepisy dotyczące przynależności 
dochodu z tytułu PTF do budżetu ogólnego Unii. 

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia
2013 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują do dnia 31 grudnia 2012 r. 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych środków.

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia 1 stycznia 2014 r.

Państwa członkowskie stosują te środki od 
dnia 1 stycznia 2013 r.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji.

Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji.
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Metody dokonywania takiego odniesienia 
określone są przez państwa członkowskie.

Metody dokonywania takiego odniesienia 
określone są przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie
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.


