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Ingliża, dwar proposta għal taxxa fuq it-tranżazzjoni 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqajjem mistoqsijiet fir-rigward tal-konformità tat-taxxa fuq it-tranżazzjoni li 
ġiet proposta mill-gvern Ungeriż mal-leġiżlazzjoni Ewropea.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonant jikkontesta t-taxxa Ungeriża fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji stabbilita mil-
Liġi CXVI tal-2012 li tidħol fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013 (ippubblikata fil-Gazzetta 
Nazzjonali tat-23 ta’ Lulju 2012). Huwa jsostni li t-taxxa msemmija hawn fuq tikkostitwixxi 
restrizzjoni fuq il-moviment liberu ta’ kapital, u hija forma ta’ dazju moħbija kemm fuq l-
importazzjoni kif ukoll fuq l-esportazzjoni. Fl-aħħar nett il-petizzjonant jilmenta li t-taxxa 
tpoġġi lill-importaturi u lill-esportaturi fi żvantaġġ meta mqabbla mal-operaturi li jagħmlu 
kummerċ fl-Ungerija biss peress li dawn tal-aħħar jistgħu jħallsu t-tranżazzjonijiet bi flus 
kontanti li mhumiex soġġetti għat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

– It-taxxa Ungeriża fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji titħallas mill-kumpaniji Ungeriżi 
impenjati fil-forniment ta’ servizzi ta’ ħlas u ta’ skambju tal-muniti (żamma ta’ kontijiet, 
twettiq ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji u ordnijiet ta’ flus, provvista ta’ servizzi bankarji onlajn, 
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eċċ.). L-attivitajiet taxxabbli jinkludu b’mod partikolari t-trasferiment elettroniku, it-
trasferiment ta’ flus bil-posta, id-debitu dirett, il-ħlas bil-kard, it-tisrif ta’ ċekkijiet, il-ġbid ta’ 
flus mill-kontijiet bankarji u l-magni tal-ATM, u l-ħruġ ta’ ittri ta’ kreditu.  

– It-taxxa titħallas mill-fornitur tas-servizzi finanzjarji ta’ min iħallas u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji stabbiliti fl-Ungerija permezz ta’ uffiċċju jew fergħa rreġistrati biss huma soġġetti 
għat-taxxa. Konsegwentement, il-flussi tal-flus li ġejjin minn Stati Membri oħra ma jaqgħux 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-taxxa.

– L-ammont tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji huwa ta’ 0.2 % tal-ammont taxxabbli, 
bl-eċċezzjoni ta’ 0.3 % għall-ġbid ta’ flus, u massimu ta’ HUF 6000 (EUR 20) għal kull 
tranżazzjoni.

Fir-rigward tal-moviment liberu ta’ kapital, l-Artikolu 63 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) b’mod ġenerali jipprojbixxi r-restrizzjonijiet kollha fuq moviment 
transfruntier ta’ kapital u ħlas. Madankollu, l-Artikolu 65 TFUE jippermetti lill-Istati Membri 
japplikaw id-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi fiskali tagħhom li jagħmlu distinzjoni bejn 
kontribwenti tat-taxxa li mhumiex fl-istess sitwazzjoni rigward il-post ta’ residenza tagħhom 
jew rigward il-post fejn il-kapital tagħhom ikun investit. Fl-istess ħin, ir-restrizzjonijiet ma 
jikkostitwixxux mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja.

Għandu jiġi nnutat li t-taxxa tapplika għall-flussi tal-flus effettwati mill-kumpaniji kollha 
residenti fl-Ungerija u impenjati fil-forniment ta’ servizzi ta’ ħlas u ta’ skambju tal-muniti. Fl-
Att m’hemm l-ebda element li jissuġġerixxi l-eżistenza ta’ diskriminazzjoni arbitrarja fl-
applikazzjoni tat-taxxa.

It-taxxa tapplika irrispettivament mill-fatt jekk il-ħlas isirx lokalment jew għal destinazzjoni 
(kont) li tinsab fi Stat Membru ieħor. B’konsegwenza ta’ dan, ma tista’ tiġi stabbilita l-ebda 
diskriminazzjoni possibbli għad-detriment tat-tranżazzjonijiet transfruntiera meta mqabbla 
ma’ dawk purament lokali.

Fir-rigward tal-allegat vantaġġ mogħti lit-tranżazzjonijiet bil-flus kontanti, għandu jitfakkar 
il-fatt li l-ġbid ta’ flus huma soġġetti għal taxxa b’rata ta’ 1.5 darba ogħla mit-trasferimenti 
tal-flus bejn il-kontijiet bankarji. Għaldaqstant, ma tista’ tiġi stabbilita l-ebda diskriminazzjoni 
favur il-ħlas bil-flus kontanti.

Dwar l-argument relatat mad-dazji fuq l-esportazzjoni u l-importazzjoni, l-Artikolu 28 TFUE 
jipprovdi li l-unjoni doganali fl-UE għandha tkopri n-negozju kollu tal-merkanzija, għandha 
tipprojbixxi d-dazji doganali u kull piż b’effett ekwivalenti fuq l-importazzjoni u l-
esportazzjoni bejn l-Istati Membri u għandha tadotta tariffa doganali komuni fir-relazzjonijiet 
ma’ pajjiżi terzi.

Abbażi tad-dispożizzjoni ta’ hawn fuq, kif interpretata mill-Qorti fil-ġurisprudenza stabbilita 
tagħha1, id-dazji doganali fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni jitqiesu bħala multa fi flus 
imposta fuq oġġetti minħabba l-fatt illi jaqsmu l-fruntiera. Peress li t-taxxa ma tidhirx li ġiet 
                                               
1 Is-sentenza tal-Qorti tat-2 ta’ April 1998 fil-Każ C-213/96 Outokumpu Oy, il-paragrafu 20.
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imposta minħabba l-fatt li l-oġġetti se jaqsmu l-fruntiera, il-projbizzjoni tad-dazji fuq l-
esportazzjoni u l-importazzjoni ma tidhirx li hija relevanti f’dan il-każ.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni ta’ hawn fuq, it-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji ma tidhirx li 
qiegħda tikser il-liġi tal-UE. 


