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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0991/2012, του Richard Parsons, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πρόταση για φόρο συναλλαγής 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του φόρου συναλλαγής που 
προτάθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων αμφισβητεί την εισφορά επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που 
προβλέπει ο νόμος CXVI του 2012 με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 (δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της 23ης Ιουλίου 2012). Υποστηρίζει ότι ο παραπάνω φόρος συνιστά 
ένα περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, και είναι μια συγκεκαλυμμένη μορφή 
εισαγωγικών καθώς και εξαγωγικών δασμών. Τέλος, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο φόρος 
θέτει τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους 
επιχειρηματίες που εμπορεύονται μόνο στην Ουγγαρία καθώς οι τελευταίοι μπορούν να 
πληρώσουν τοις μετρητοίς για τις συναλλαγές τους που δεν υπόκεινται στο φόρο 
συναλλαγής. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

- Η εισφορά επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ουγγαρία καταβάλλεται από τις 
ουγγρικές εταιρείες που συμμετέχουν στην παροχή πληρωμής και τις υπηρεσίες ανταλλαγής 
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συναλλάγματος (τήρηση λογαριασμών, πραγματοποίηση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
και εντολών πληρωμής, παροχή τραπεζικών διαδικτυακών υπηρεσιών κλπ). Οι 
φορολογήσιμες πράξεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένα το τραπεζικό έμβασμα, την μεταφορά 
χρημάτων μέσω ταχυδρομείου, την άμεση χρέωση, τις πληρωμές κάρτας, τις εισπράξεις 
επιταγών, την ανάληψη χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς και τις μηχανές ATM και 
την έκδοση πιστωτικών επιστολών.  

- Η εισφορά οφείλεται από τον πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του πληρωτή και 
μόνον χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με βάση την Ουγγαρία μέσω ενός καταγεγραμμένου 
γραφείου ή παραρτήματος υπόκεινται στην εισφορά. Συνεπώς, οι χρηματικές ροές 
προερχόμενες από άλλα κράτη μέλη δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εισφοράς. 

- Το ποσό της  εισφοράς επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι 0,2% στη βάση 
επιβολής του φόρου, με εξαίρεση το 0,3% για αναλήψεις μετρητών, και ένα μέγιστο ποσό των 
6000 HUF (20 EUR) για κάθε συναλλαγή.

Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, το άρθρο 63 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) γενικά απαγορεύει κάθε περιορισμό στη 
διασυνοριακή κυκλοφορία κεφαλαίων και πληρωμών. Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 65 ΣΛΕΕ 
τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής τους 
νομοθεσίας, οι οποίες διακρίνουν μεταξύ φορολογουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση όσον αφορά την κατοικία τους ή τον τόπο όπου είναι επενδεδυμένα τα κεφάλαιά 
τους. Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να αποτελούν μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων. 

Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η εισφορά ισχύει για χρηματικές ροές που επηρεάστηκαν από 
όλες τις εταιρίες που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ουγγαρία και εμπλέκονται στη παροχή 
πληρωμών και υπηρεσιών ανταλλαγής συναλλάγματος. Κανένα στοιχείο στον νόμο δεν 
υποδεικνύει την ύπαρξη αυθαίρετων διακρίσεων στην εφαρμογή της εισφοράς. 

Η εισφορά εφαρμόζεται ασχέτως με το εάν η πληρωμή πραγματοποιείται εγχώρια ή  
προορίζεται για κάποιο λογαριασμό που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.  Κατά συνέπεια, 
καμία πιθανή διάκριση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε βάρος των διασυνοριακών συναλλαγών 
σε σχέση με τις αμιγώς εγχώριες συναλλαγές. 

Όσον αφορά το εικαζόμενο πλεονέκτημα που χορηγείται σε συναλλαγές μετρητών, είναι 
σκόπιμο να υπομνησθεί ότι οι αναλήψεις μετρητών υπόκεινται σε εισφορά με τιμή 1,5 φορές 
υψηλότερη από ό,τι οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών.  Επομένως, 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία διάκριση υπέρ των πληρωμών τοις μετρητοίς.  

Σχετικά με το επιχείρημα που αφορά τους εξαγωγικούς και εισαγωγικούς δασμούς, το άρθρο 
28 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η τελωνειακή ένωση της ΕΕ καλύπτει το σύνολο των 
εμπορευματικών συναλλαγών και συνεπάγεται την απαγόρευση των εισαγωγικών και 
εξαγωγικών δασμών και όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την υιοθέτηση κοινού δασμολογίου στις σχέσεις με τις 
τρίτες χώρες.

Με βάση την πιο πάνω διάταξη, όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην πάγια 
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νομολογία του,1 οι εισαγωγικοί και εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί θεωρούνται ως μια 
χρηματική επιβάρυνση που επιβάλλεται επί των προϊόντων, λόγω της διελεύσεως των 
συνόρων. Δεδομένου ότι η εν λόγω εισφορά δεν εμφανίζεται να επιβάλλεται λόγω των 
προϊόντων που διέρχονται των συνόρων, η απαγόρευση εξαγωγικών και εισαγωγικών 
δασμών δεν φαίνεται να ασκεί επιρροή σε αυτή την περίπτωση. 

Συμπέρασμα

Με βάση τα πιο πάνω, η εισφορά επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν φαίνεται να 
αντιβαίνει στη νομοθεσία της ΕΕ:  

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Απριλίου 1998 στην υπόθεση C-213/96 Outokumpu Oy, παράγραφος 

20.


