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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag för en skatt på finansiella transaktioner (FTT – financial transaction 
tax) är svaret på ihärdiga krav från hela Europeiska unionen på att avkräva finanssektorn ett 
bidrag för att täcka kostnaderna för den pågående krisen. Föredraganden välkomnar detta 
förslag, som också ligger i linje med Europaparlamentets krav på åtgärder inom detta område.

En skatt på finansiella transaktioner är per definition en sak för den inre marknaden. 
Ett europeiskt regelverk för en sådan skatt har dubbla målsättningar. För det första är det en 
fråga om rättvisa eftersom finansiella transaktioner till största delen förblir obeskattade i 
motsats till alla andra ekonomiska transaktioner. För det andra är det en fråga om 
harmonisering eftersom det behövs ett enda europeiskt tillvägagångssätt för beskattning av 
finansiella transaktioner med skattesatser som visserligen inte behöver vara identiska i hela 
EU men åtminstone jämförbara och inrättade på grundval av en gemensam minimiprincip.

En skatt på finansiella transaktioner är också intimt förknippad med målsättningen om att 
frigöra den inre marknadens fulla potential så att vi återigen kan skapa tillväxt i Europa och 
på så sätt kunna uppnå de mål vi satt med Europa 2020-strategin. Investeringar på den inre 
marknaden behövs, och de bör komma från en europeisk finansieringskälla. Därför bidrar 
FTT-skatten, vars inkomster tillfaller Europeiska unionens allmänna budget, till att dra in de 
pengar som krävs för konsekventa europeiska investeringar i Europas egna ekonomiska 
framsteg. 

Det är därför uppenbart att en FTT-skatt måste tillämpas på EU:s hela territorium. EU har en 
inre marknad och en budget men euroområdet har inte detta. En FTT-skatt som bidrar till 
EU-budgeten och därmed utgör ett verktyg för en dynamisk inre marknad kan inte vara något 
annat än en skatt som tas ut i unionen som helhet och som således gäller för alla stora 
europeiska finanscentra. Varje undantag från denna princip skulle leda till oacceptabla 
snedvridningar av den inre marknadens funktion. 

En FTT-skatt måste dra in tillräckligt med inkomster för att kunna fylla sin roll som ett 
politiskt verktyg för att övervinna krisen samtidigt som dess utformning inte får leda till större 
utlokaliseringar av sådana finansiella instrument och institut som är centrala för den 
europeiska finansbranschen eller som utgör en särskild utvecklingspotential för europeiska 
finanscentra. Skatten får heller inte inkräkta på sådana investeringsverktyg som EU behöver 
för att säkerställa ekonomisk utveckling och rimliga inkomster för pensionärer. 

Därför föreslår föredraganden att investeringsfonder som omfattas av UCITS-lagstiftningen 
samt pensionsfonder ska få en särbehandling när det gäller skattesatsen, där en reducerad 
skattesats på 0,01 procent kan anses lämplig. 

Strukturerade finansprodukter som på ett flagrant sätt saknar transparens för alla parter som 
utför transaktioner med dem, och missbruket av dem, har bidragit till att underblåsa den 
finansiella turbulens som rått sedan den amerikanska fastighetsbubblan sprack. Handeln med 
sådana instrument är intensiv, dess omsättning är enorm och de skatteintäkter som kan 
förväntas av beskattningen av dem är således betydande. Även om beskattningen skulle leda 
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till utlokalisering av vissa delar av derivathandeln, t.ex. i kategorin högfrekvenshandel, skulle 
det dock inte skada utvecklingen av en europeisk inre marknad för kapital. 

Standardskattesatsen på 0,1 procent bör därför gälla för dessa, och föredraganden förslår 
också att denna skattesats ska tillämpas på derivatkontrakt. 

Kommissionens konsekvensanalys har kompletterats sedan den först presenterades för 
Europaparlamentet, och varken utskotten (ekonomi, inre marknad och konsumentskydd) eller 
föredraganden har fått reda på vad de ytterligare eller nya resultaten från kommissionen 
innehåller. Föredraganden beklagar att hans utskott inte haft möjlighet att granska innehållet i 
den senaste bedömningen. Det kan dock förmodas att nytt ljus har fallit på såväl 
utlokaliseringsriskerna och de förväntade effekterna av en FTT-skatt på EU:s ekonomiska 
tillväxt så att bilden blir betydligt mindre negativ än den som finns i den offentliggjorda 
bedömningen. På så sätt hamnar relevansen och betydelsen av en FTT-skatt för att uppfylla 
inremarknadsmålsättningar i fokus inte bara i detta yttrande utan också för 
Europaparlamentets ståndpunkt som helhet. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Definitionen av finansiella instrument i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument 
och om ändring av rådets 
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av 
rådets direktiv 93/22/EEG omfattar andelar 
i företag för kollektiva investeringar. Detta 
innebär att aktier och andelar i företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) enligt 
definitionen i artikel 1.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 

(4) Definitionen av finansiella instrument i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument 
och om ändring av rådets 
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av 
rådets direktiv 93/22/EEG omfattar andelar 
i företag för kollektiva investeringar. Detta 
innebär att aktier och andelar i företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) enligt 
definitionen i artikel 1.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 
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om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) och alternativa 
investeringsfonder (AIF-fonder) enligt 
definitionen i artikel 4.1 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
samt om ändring av direktiv 2003/41/EG 
och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 
nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/201019 
utgör finansiella instrument. Teckning och 
inlösen av sådana instrument utgör därför 
transaktioner som bör omfattas av en skatt 
på finansiella transaktioner.

om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag/UCITS-fonder) 
och alternativa investeringsfonder
(AIF-fonder) enligt definitionen i artikel 
4.1 a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
samt om ändring av direktiv 2003/41/EG 
och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 
nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/201019 
utgör finansiella instrument. Teckning och 
inlösen av sådana instrument utgör därför 
transaktioner som bör omfattas av en skatt 
på finansiella transaktioner.
UCITS-fondernas särskilda egenskaper 
och deras betydelse för att kunna ta vara 
på den inre marknadens potential 
motiverar dock att de blir föremål för en 
särskild lägre skattesats. Samma sak 
måste tillämpas för pensionsfonder eller 
tjänstepensionsinstitut enligt definitionen 
i artikel 6 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/41/EG om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut1.
_________________
1 EUT L 235, 23.9.2003, s. 10.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Minimiskattesatser bör fastställas på 
en nivå som är tillräckligt hög för att detta 
direktivs harmoniseringssyfte ska uppnås.
Samtidigt måste skattesatserna vara så låga 
att riskerna för utflyttning minimeras.

(14) Minimiskattesatser bör fastställas på 
en nivå som är tillräckligt hög för att detta 
direktivs harmoniseringssyfte ska uppnås, 
för att finanssektorn ska ge ett lämpligt 
bidrag till kostnaderna för den 
ekonomiska krisen och för att unionens 
reala ekonomi ska stimuleras. Samtidigt 
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måste skattesatserna vara så låga att 
riskerna för utflyttning minimeras.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Den 29 juni 2011 antog 
kommissionen ett förslag till rådets beslut 
om systemet för Europeiska unionens 
egna medel i syfte att ersätta det 
nuvarande systemet för finansiering av 
EU:s budget med ett nytt system som 
bättre skulle tillvarata de möjligheter som 
ges genom fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. I förslaget anges 
en skatt på finansiella transaktioner som 
en ny typ av egna medel till unionens 
allmänna budget. En finansiell 
transaktionsskatt skulle göra det möjligt 
att kanalisera ytterligare budgetinkomster 
till tillväxtfrämjande politik som syftar till 
att uppfylla de mål som satts i 
Europa 2020-strategin och skulle stärka 
den inre marknadens potential. Den 9 
november 2011 antog kommissionen ett 
ändrat förslag som preciserar och 
kompletterar förslaget från den 29 juni 
och som säkerställer konsekvensen med 
detta direktiv och förklarar hur 
kommissionen tänker sig att den 
finansiella transaktionsskatten ska kunna 
bli en inkomstkälla för EU:s allmänna 
budget.

Or. en

Motivering

Inkomsterna från en europeisk FTT-skatt måste tillfalla EU:s allmänna budget, både på 
grund av att den utgör en logisk typ av egna medel och på grund av att de inkomster som 
genereras kan användas för att främja fullbordandet av den inre marknaden och uppnå 
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tillväxtmålen i Europa 2020-strategin genom en riktad investeringspolitik. Kommissionen 
avser att lägga fram ett förslag som banar vägen för ett sådant upplägg. Direktivet måste 
därför innehålla en explicit hänvisning till att FTT-inkomsterna ska tillfälla EU:s allmänna 
budget och kopplas till förslaget om egna medel.

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Direktivet måste träda i kraft mycket 
snabbt och samordnas med andra insatser 
som syftar till att reglera de finansiella 
marknaderna, främja den inre 
marknadens funktionssätt och skapa 
rättssäkerhet. Införlivandet av detta 
direktiv bör alltså ha skett före utgången 
av 2012.

Or. en

Motivering

Med tanke på att en FTT-skatt måste uppfattas som en del av de politiska ansträngningarna 
för att reglera de finansiella marknaderna, komma över krisen och stärka den inre 
marknaden så att realekonomisk tillväxt kan främjas är det önskvärt att den börjar tas ut så 
snart som möjligt. Detta krävs också för att skapa rättssäkerhet, särskilt som enskilda 
medlemsstater överväger att införa liknande instrument unilateralt. Direktivet bör därför 
vara införlivat före utgången av 2012 och träda i kraft den 1 januari 2013.

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Kommissionen bör kunna se över 
detta direktiv och föreslå att det ersätts 
med en förordning, särskilt om det visar 
sig att en förordning mer sannolikt skulle 
uppfylla dess inremarknadsmål och 
harmoniseringssyfte.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skattesatserna får inte underskrida Skattesatserna får inte underskrida 0,1 %, 
med undantag för

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 0,1 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 5,

(a) finansiella transaktioner avseende 
aktier och andelar i företag för kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretag/UCITS-fonder) i enlighet 
med artikel 1.2 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/65/EG av den 
13 juli 2009 om samordning av lagar och 
andra författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag)1 ska vara 
föremål för en skattesats på minst 0,01 %. 
_______________
1 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 0,01 %, när det gäller de finansiella 
transaktioner som avses i artikel 6.

(b) finansiella transaktioner avseende en 
pensionsfond eller ett 
tjänstepensionsinstitut i enlighet med 
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definitionen i artikel 6 a i 
direktiv 2003/41/EG ska vara föremål för 
skatt på minst 0,01 %.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 a
Skatteinkomster till Europeiska unionens 

allmänna budget
Skatteinkomsterna från skatten på 
finansiella transaktioner ska tillfalla 
Europeiska unionens allmänna budget.

Or. en

Motivering

Inkomsterna från en europeisk FTT-skatt måste tillfalla EU:s allmänna budget, både på 
grund av att den utgör en logisk typ av egna medel och på grund av att de inkomster som 
genereras kan användas för att främja fullbordandet av den inre marknaden och uppnå målen 
med tillväxtstrategin i Europa 2020 genom en riktad investeringspolitik. Kommissionen avser 
att lägga fram ett förslag som banar vägen för ett sådant upplägg. Direktivet måste därför 
innehålla en explicit hänvisning till att FTT-inkomsterna ska tillfalla EU:s allmänna budget 
och en koppling till förslaget om egna medel.

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens första rapport enligt 
första stycket ska också ta upp 
möjligheterna att ersätta detta direktiv 
med en förordning som inför ett enda 
system för skatt på finansiella 
transaktioner, med en enda uppsättning 
med fasta skattesatser för varje kategori 
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av finansiell transaktion i hela unionen. 

Or. en

Motivering

Eftersom en europeisk FTT-skatt klart och tydligt syftar till harmonisering inom ramen för 
den inre marknaden blir den logiska frågan om inte en förordning snarare än ett direktiv vore 
det lämpliga rättsliga instrument med vilket den införs. Med en förordning skulle en enda 
skattesats för varje kategori av finansiell transaktion i hela unionen fastställas liksom de 
tekniska bestämmelserna för hur inkomsterna från en FTT-skatt skulle tillfalla unionens 
allmänna budget.

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
31 december 2013 anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
31 december 2012 anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2014.

De ska tillämpa dessa åtgärder från och 
med den 1 januari 2013.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

Or. en

Motivering

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 
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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.


