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Betreft: Verzoekschrift 0991/2012, ingediend door Richard Parsons (Britse nationaliteit), 
over een voorstel voor een transactiebelasting

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betwijfelt of een door de Hongaarse regering voorgestelde transactiebelasting in 
overeenstemming is met de Europese regelgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indiener betwist de Hongaarse financiëletransactietaks die in 2012 door wet CXVI is 
ingevoerd en van kracht is sinds 1 januari 2013 (bekendgemaakt in het Hongaars 
Publicatieblad van 23 juli 2012). Hij beweert dat deze belasting het vrije verkeer van kapitaal 
beperkt en een verdoken vorm van zowel invoer- als uitvoerheffingen is. Tot slot voert 
indiener aan dat de belasting in- en uitvoerders benadeelt ten opzichte van marktdeelnemers 
die uitsluitend in Hongarije actief zijn, aangezien deze hun transacties contant kunnen betalen 
en de transactiebelasting daarop niet van toepassing is.

Opmerkingen van de Commissie

- De Hongaarse financiëletransactietaks moet worden betaald door Hongaarse ondernemingen 
die betalings- en valutadiensten verlenen (rekeningen bijhouden, financiële transacties en 
geldbestellingen uitvoeren, diensten voor internetbankieren verlenen, enz.). Belastbare 
verrichtingen zijn met name telegrafische overschrijvingen, overschrijvingen via de post, 
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automatische betalingsopdrachten, betalingen via kaart, het innen van cheques, 
geldopvragingen aan het loket en aan bankautomaten, en de uitgifte van kredietbrieven.

- De heffing moet worden betaald door de financiëledienstverlener van de betaler en geldt 
enkel voor financiële instellingen die in Hongarije hun hoofdvestiging of een filiaal hebben. 
Bijgevolg is de heffing niet van toepassing op geldstromen vanuit andere lidstaten.

- De financiëletransactietaks bedraagt 0,2 % van het belastbare bedrag (0,3 % voor contante 
opvragingen), met een maximum van 6 000 HUF (20 EUR) per transactie.

Wat het vrije verkeer van kapitaal betreft, verbiedt artikel 63 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) in het algemeen elke beperking van het 
grensoverschrijdende verkeer van kapitaal en betalingen. Artikel 65 VWEU laat de lidstaten 
evenwel toe de relevante bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen die een 
onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met 
betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd. Beperkingen 
mogen echter geen middel voor arbitraire discriminatie zijn.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de taks van toepassing is op geldstromen van alle 
ondernemingen die in Hongarije gevestigd zijn en betalings- en valutadiensten verlenen. Geen 
enkel element uit de wet wijst op het bestaan van arbitraire discriminatie bij de toepassing van 
de taks.

De taks is van toepassing ongeacht het feit of het een binnenlandse betaling betreft dan wel 
een betaling naar (een rekening in) een andere lidstaat. Bijgevolg kan geen mogelijke 
discriminatie worden geconstateerd ten nadele van grensoverschrijdende transacties in 
vergelijking met louter binnenlandse transacties.

Ten aanzien van het vermeende voordeel voor contante transacties moet eraan worden 
herinnerd dat voor contante opvragingen ook een taks geldt, die anderhalf maal zo hoog is als 
de taks voor overschrijvingen tussen bankrekeningen. Bijgevolg kan geen discriminatie ten 
voordele van contante betalingen worden geconstateerd.

Wat het argument van de in- en uitvoerheffingen betreft, bepaalt artikel 28 VWEU dat de 
Unie een douane-unie omvat die zich uitstrekt over het gehele goederenverkeer en die zowel 
het verbod medebrengt van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in 
het verkeer tussen de lidstaten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk 
douanetarief voor hun betrekkingen met derde landen.

Op grond van bovenstaande bepaling, zoals door het Hof geïnterpreteerd in zijn 
jurisprudentie1, worden douaneheffingen bij in- en uitvoer beschouwd als een geldelijke last 
op goederen omwille van het feit dat deze de grens overschrijden. Aangezien de taks niet 
wordt geheven omwille van het feit dat goederen de grens overschrijden, blijkt het verbod op 
in- en uitvoerheffingen in dit geval niet relevant te zijn.

Conclusie
                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 2 april 1998 in zaak C-213/96, Outokumpu Oy, punt 20.
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Op grond van het bovenstaande blijkt de financiëletransactietaks niet in strijd te zijn met de 
EU-regelgeving.


