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Tema: Peticija Nr. 0991/2012 dėl pasiūlymo dėl sandorių mokesčio, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietis Richard Parsons

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kelia klausimus dėl Vengrijos vyriausybės pasiūlyto sandorių mokesčio 
atitikties ES teisės aktams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėjas nepritaria Vengrijos finansinių sandorių mokesčiui, kuris buvo nustatytas 
2012 m. įstatymu Nr. CXVI ir įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d. (paskelbta 2012 m. liepos 23 d. 
nacionaliniame oficialiajame leidinyje). Jis teigia, kad minėtas mokestis yra laisvo kapitalo 
judėjimo apribojimas ir paslėpta importo bei eksporto muitų forma. Galiausiai peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad dėl šio mokesčio importuotojai ir eksportuotojai, palyginti su tik 
Vengrijoje prekybos veiklą vykdančiais ekonominės veiklos vykdytojais, patenka į 
nepalankesnę padėtį, nes pastarieji gali atlikti savo sandorius grynaisiais pinigais, kuriems 
sandorių mokestis netaikomas.

Komisijos pastabos

– Vengrijos finansinių sandorių mokestį moka Vengrijos įmonės, teikiančios mokėjimo ir 
valiutos keitimo paslaugas (sąskaitų pildymas, finansinių sandorių sudarymas, piniginių 
perlaidų atlikimas, internetinės bankininkystės paslaugų teikimas ir kt.). 
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Apmokestinamiesiems įvykiams visų pirma priskiriami pavedimai, pinigų pervedimas pašto 
skyriuose, tiesioginis debetas, mokėjimai kortele, čekių išgryninimas, pinigų išėmimas iš 
banko sąskaitų ir bankomatų bei akredityvų išdavimas.

– Šį mokestį moka mokėtojo finansinių paslaugų teikėjas. Jis taikomas tik Vengrijoje 
įsteigtoms finansų įstaigoms, turinčioms registruotą buveinę ar filialą. Todėl pinigų srautai iš 
kitų valstybių narių nepriskiriami šio mokesčio taikymo sričiai.

– Finansinių sandorių mokesčio dydis yra 0,2 proc. sandorio apmokestinamosios vertės. 
0,3 proc. apmokestinamosios vertės dydžio mokestis taikomas grynųjų pinigų išėmimui. Šis 
mokestis negali būti didesnis kaip 6 000 HUF (20 EUR) vienam sandoriui.

Kalbant apie laisvą kapitalo judėjimą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
63 straipsnyje apskritai draudžiami bet kokie tarpvalstybinio kapitalo ir mokėjimų judėjimo 
apribojimai. Vis dėlto pagal SESV 65 straipsnį valstybėms narėms leidžiama taikyti 
atitinkamas savo mokesčių įstatymų nuostatas, pagal kurias skiriami mokesčių mokėtojai dėl 
jų skirtingos padėties gyvenamosios vietos arba kapitalo investavimo vietos atžvilgiu. Be to, 
apribojimai negali tapti savavališko diskriminavimo priemone.

Reikėtų pažymėti, kad šis mokestis taikomas visų Vengrijoje įsteigtų ir mokėjimo bei valiutos 
keitimo paslaugas teikiančių įmonių pinigų srautams. Minėtame įstatyme nėra nuostatų, iš 
kurių būtų galima spręsti apie galimą savavališką diskriminavimą taikant šį mokestį.

Šis mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimas atliekamas šalies viduje, ar į kitoje 
valstybėje narėje sukurtą paskirties sąskaitą. Todėl, palyginti su tik šalies viduje sudaromais 
sandoriais, negalima įrodyti jokios galimos tarpvalstybiniams sandoriams kenksmingos 
diskriminacijos.

Kalbant apie galimą grynųjų pinigų operacijų pranašumą, reikėtų priminti, kad grynųjų pinigų 
išėmimo operacijoms taikomas 1,5 karto didesnis mokestis nei pinigų pervedimams tarp 
banko sąskaitų. Taigi negalima įrodyti jokios diskriminacijos, dėl kurios pirmenybė būtų 
teikiama mokėjimams grynaisiais pinigais.

Dėl argumento, susijusio su eksporto ir importo muitais, SESV 28 straipsnyje numatyta, kad 
muitų sąjunga Europos Sąjungoje apima visą prekybą prekėmis, joje tarp valstybių narių 
draudžiami importo ir eksporto muitai bei visi lygiaverčio poveikio mokėjimai ir palaikant 
santykius su trečiosiomis šalimis nustatomas bendrasis muitų tarifas.

Remiantis minėta nuostata, kurią Teismas išaiškino pagal nusistovėjusią teismų praktiką1, 
importo ir eksporto muitai laikomi piniginiu mokesčiu, kuris taikomas prekėms dėl sienos 
kirtimo. Atsižvelgiant į tai, kad šis mokestis, atrodo, neimamas dėl prekių vežimo per sieną, 
eksporto ir importo muitų draudimas su šiuo atveju nesusijęs.

Išvada

Remiantis tuo, kas išdėstyta, finansinių sandorių mokestis, atrodo, neprieštarauja ES teisės 
                                               
1 1998 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-213/96 Outokumpu Oy, 20 punktas.



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

LT

aktams.“


