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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0991/2012 af Richard Parsons, britisk statsborger, om et forslag til 
afgifter på transaktioner

1. Sammendrag

Andrageren stiller spørgsmålstegn om, hvorvidt en afgift på transaktioner, som er foreslået af 
den ungarske regering, er i overensstemmelse med den europæiske lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Andrageren protesterer mod den ungarske afgift på transaktioner stadfæstet ved lov CXVI af 
2012 med ikrafttrædelse den 1. januar 2013 (offentliggjort i den ungarske lovtidende af 23. 
juli 2012). Han fremfører, at ovennævnte afgift udgør en begrænsning af den fri bevægelighed 
for kapital og er en skjult form for både import- og eksportafgifter. Andrageren anfører 
endelig, at afgiften stiller importører og eksportører ugunstigt sammenlignet med 
erhvervsdrivende, der udelukkende driver forretning i Ungarn, da sidstnævnte kan betale 
deres transaktioner kontant, hvilket ikke er underkastet afgiften på transaktioner.

Kommissionens bemærkninger

- Den ungarske afgift på transaktioner betales af ungarske virksomheder, der foretager 
betalinger og valutaveksling (regnskabsførelse, udførelse af finansielle transaktioner og 
overførsler, brug af internet-banktjenester osv.). De beskattede transaktioner omfatter i 
særdeleshed telegrafisk overførsel, pengeoverførsler pr. post, direkte debitering, 
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kreditkortbetalinger, indløsning af checks, hævning af penge fra bankkonti og ATM-maskiner 
og udstedelse af rembourser.  

- Afgiften betales af betalerens finansielle tjenesteydere, og kun finansielle institutioner, der er 
etableret i Ungarn i form af et hjemsted eller en filial, er genstand for afgiften. Følgelig 
henhører penge kommende fra andre medlemsstater ikke under afgiftens anvendelsesområde.

- Afgiften på finanstransaktioner er 0,2 % af afgiftsgrundlaget med undtagelse af 0,3 % for 
hævning af kontanter, og et maksimumsbeløb på HUF 6 000 (EUR 20) pr. transaktion.

For så vidt angår den fri bevægelighed af kapital, forbyder artikel 63 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) generelt alle restriktioner for kapitalbevægelser 
mellem medlemsstaterne indbyrdes. Men artikel 65 i TEUF tillader medlemsstaterne at 
anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning, som sondrer mellem skatteydere, 
hvis situation er forskellig med hensyn til deres bopælssted eller med hensyn til det sted, hvor 
deres kapital er investeret. Samtidig må restriktionerne ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.

Det skal bemærkes, at afgiften finder anvendelse på pengeoverførsler foretaget af alle 
virksomheder, der befinder sig i Ungarn, og som foretager betalinger og valutavekslinger. Der 
er ikke noget i loven, der tyder på, at der findes nogen vilkårlig forskelsbehandling i 
forbindelse med anvendelsen af afgiften.

Afgiften anvendes, uanset om betalingen foretages nationalt eller til en modtager (konto), der 
befinder sig i en anden medlemsstat. Som følge heraf kan der ikke konstateres nogen 
forskelsbehandling til skade for grænseoverskridende transaktioner sammenlignet med 
nationale transaktioner.

For så vidt angår den påståede fordel ydet til kontanttransaktioner, skal det erindres, at 
hævning af kontanter er genstand for en afgift til en 1,5 gange højere procentsats end 
pengeoverførsler mellem bankkonti. Derfor kan der ikke konstateres nogen 
forskelsbehandling til fordel for kontantbetalinger. 

For så vidt angår argumentet vedrørende eksport- og importafgifter, fastlægger artikel 28 i 
TEUF, at toldunionen i EU omfatter al vareudveksling, indebærer forbud mod told ved 
indførsel fra og ved udførsel til andre medlemsstater samt indfører en fælles toldtarif over for 
tredjelande.

På grundlag af ovennævnte bestemmelse, som fortolket af Domstolen i dens fastlagte 
retspraksis1, betragtes import- og eksporttoldafgifter som et pengekrav over for varer, der 
krydser grænsen. Eftersom afgiften ikke ser ud til at blive opkrævet, fordi varerne krydser 
grænsen, er forbuddet mod eksport- og importafgifter tilsyneladende ikke relevant i dette 
tilfælde.

Konklusion

Baseret på ovenstående ser afgiften på finansielle transaktioner ikke ud til at være i modstrid 

                                               
1 Domstolens dom af 2. april 1998 i sag C-213/96, Outokumpu Oy, punkt 20.



CM\932007DA.doc 3/3 PE508.123v01-00

DA

med EU-retten. 


