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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0991/2012, внесена от Ричард Парсънс, с британско гражданство, 
относно предложението за данък върху финансовите сделки

1. Резюме на петицията

Вносителят повдига въпроса относно съвместимостта на данъка върху финансовите 
сделки, предложен от унгарското правителство, с европейското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г..

Вносителят на петицията оспорва унгарския данък върху финансовите сделки, въведен 
със закон CXVI от 2012 г. и в сила от 1 януари 2013 г. (публикуван в националния 
вестник на 23 юли 2012 г.) Той твърди, че горепосоченият данък ограничава 
свободното движение на капитал и представлява скрита форма на вносно и износно 
мито. В заключение вносителят на петицията застъпва становището, че въпросният 
данък поставя вносители и износители в по-неблагоприятно положение в сравнение с 
търгуващите единствено в рамките на Унгария, тъй като последните могат да плащат 
транзакциите си в брой, което не подлежи на данък върху финансовите сделки.

Забележки на Комисията

- Унгарският данък върху финансовите сделки се плаща от унгарски дружества, заети с 
предоставяне на платежни услуги и на услуги по обмяна на валута (водене на 
счетоводна документация, извършване на финансови транзакции и платежни 
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нареждания, предоставяне на услуги по интернет банкиране и т.н.). Данъчните събития 
включват по-специално електронни преводи, парични преводи по пощата, директен 
дебит, картови плащания, осребряване на чекове, теглене на пари от банкови сметки и 
терминални устройства, както и издаването на акредитиви.

- Данъкът се плаща от доставчика на финансови услуги на платеца и само финансови 
институции, установени в Унгария с регистриран офис или клон, подлежат на този 
данък. Съответно паричните потоци от други държави членки не попадат в обхвата на 
данъка.

- Размерът на данъка върху финансовите сделки е 0,2 % от облагаемата сума, с 
изключение на данъчната ставка от 0,3 % за теглене в брой, като максималният размер е
6000 HUF (20 EUR) на транзакция.

Що се отнася до свободното движение на капитал, член 63 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) забранява генерално всички 
ограничения върху презграничното движение на капитали и плащания. Член 65 от 
ДФЕС разрешава на държавите членки да прилагат съответните разпоредби на тяхното 
данъчно законодателство, които провеждат разграничение между данъкоплатци, които 
не са в еднакво положение що се отнася до тяхното място на пребиваване или място на 
инвестиране на капитала. Същевременно ограниченията не може да представляват 
средство за произволна дискриминация.

Следва да се отбележи, че данъкът се прилага за парични потоци, извършени от всички 
дружества, установени на територията на Унгария и заети с предоставянето на 
платежни услуги и на услуги по обмяна на валута. Нито един елемент на закона не 
навежда на мисълта за наличие на произволна дискриминация при прилагането на 
данъка.

Данъкът се прилага независимо от това, дали плащането е извършено в страната или на 
банкова сметка в друга държава членка. Следователно не може да бъде установена 
дискриминация в ущърб на презграничните транзакции в сравнение със сделките от 
чисто национален характер.

Що се отнася до твърдението за даване на предимство на транзакциите в брой, следва 
да се припомни, че тегленето на пари в брой подлежи на данък с 1,5 пъти по-висока 
ставка от тази, която се прилага за парични преводи между банкови сметки. Ето защо 
не може да бъде установена дискриминация в полза на плащанията в брой.

По отношение на довода, свързан с износните и вносните мита, член 28 от ДФЕС 
предвижда митническият съюз в ЕС да обхваща цялата търговия със стоки, като се 
забраняват мита или всякакви видове такси с равностоен на мито ефект по отношение 
на вноса и износа между държавите членки, и да приеме обща митническа тарифа при 
отношенията с трети страни.

Въз основа на горепосочената разпоредба и съгласно тълкуването на Съда в 
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установената му съдебна практика1 вносните и износните мита се считат за парична 
такса, налагана върху стоки поради факта, че се преминава граница. Предвид на факта, 
че данъкът изглежда не се налага въз основа на преминаването на граници, забраната за 
износни и вносни мита в случая не е от значение.

Заключение

Въз основа на горепосоченото, данъкът върху финансовите сделки не изглежда да е в 
противоречие със законодателството на Съюза.

                                               
1 Решение на Съда от 2 април 1998 г. по дело C-213/96, Outokumpu Oy, параграф 20.


