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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0991/2012, którą złożył Richard Parsons (Wielka Brytania) 
w sprawie propozycji podatku od transakcji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ma wątpliwości dotyczące zgodności podatku od transakcji 
zaproponowanego przez rząd Węgier z prawodawstwem europejskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję kwestionuje opodatkowanie transakcji finansowych na Węgrzech 
wprowadzone ustawą CXVI z 2012 r., która weszła w życia dnia 1 stycznia 2013 r. (została 
ogłoszona w dzienniku krajowym dnia 23 lipca 2012 r.). Twierdzi, że powyższy podatek 
ogranicza swobodny przepływ kapitału i jest ukrytą formą cła przywozowego i wywozowego. 
Wreszcie składający petycję skarży się na to, że podatek ten stawia w niekorzystnej sytuacji 
importerów i eksporterów w porównaniu z podmiotami działającymi wyłącznie na Węgrzech, 
ponieważ ci drudzy mogą płacić za transakcje gotówką, co nie podlega podatkowi od 
transakcji.

Uwagi Komisji

– Węgierski podatek od transakcji płacą spółki węgierskie zaangażowane w świadczenie usług 
płatniczych i wymiany walut (prowadzenie rachunków, przeprowadzanie transakcji 
finansowych, realizowanie przekazów pieniężnych, świadczenie usługi bankowości 
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internetowej itp.). Czynności podlegające opodatkowaniu to w szczególności przelewy 
bankowe, pocztowe przelewy pieniężne, polecenie zapłaty, płatności kartą, realizowanie 
czeku, wypłata gotówki z konta bankowego i bankomatu, a także wystawianie akredytywy. 

– Podatek jest płacony przez podmiot świadczący usługi finansowe dla osoby dokonującej 
płatności i tylko instytucje finansowe z zarejestrowaną siedzibą lub oddziałem na Węgrzech 
podlegają temu podatkowi. Dlatego też przepływy pieniężne z innych państw członkowskich 
nie podlegają opodatkowaniu.

– Podatek od transakcji finansowej wynosi 0,2 % kwoty podlegającej opodatkowaniu, 
z wyjątkiem 0,3 % w przypadku wypłat gotówkowych, oraz maksymalnie 6000 HUF 
(20 EUR) na transakcję.

W odniesieniu do swobodnego przepływu kapitału w art. 63 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) generalnie zabroniono wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń 
dotyczących transgranicznego przepływu kapitału i płatności. Niemniej jednak art. 65 TFUE 
umożliwia państwom członkowskim stosowanie odpowiednich przepisów ich prawa 
podatkowego traktujących odmiennie podatników ze względu na różne miejsce zamieszkania 
lub inwestowania kapitału. Jednocześnie ograniczenia nie mogą stanowić arbitralnej 
dyskryminacji.

Należy zauważyć, że opodatkowano wszystkie przepływy pieniężne realizowane przez 
wszystkie spółki z siedzibą na Węgrzech i świadczące usługi w zakresie płatności i wymiany 
walut. Żaden przepis ustawy nie wskazuje na istnienie arbitralnej dyskryminacji w nakładaniu 
podatku.

Podatek obowiązuje niezależnie od tego, czy jest to płatność krajowa, czy na rzecz podmiotu 
(na rachunek) w innym państwie członkowskim. W efekcie nie można stwierdzić 
dyskryminacji transakcji transgranicznych w stosunku do transakcji krajowych.

W odniesieniu do rzekomych korzyści w odniesieniu do transakcji gotówkowych należy 
przypomnieć, że wypłata gotówki jest opodatkowana stawką o 1,5 raza większą niż stawka 
w przypadku przelewów pieniężnych między rachunkami bankowymi. Dlatego też nie można 
stwierdzić, że płatności gotówką są korzystniejsze. 

W odniesieniu do argumentu dotyczącego ceł wywozowych i przywozowych w art. 28 TFEU 
zapisano, że Unia obejmuje unię celną, która rozciąga się na całą wymianę towarową 
i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz 
wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej 
w stosunkach z państwami trzecimi.

Na podstawie tego postanowienia zgodnie z interpretacją Trybunału w ustalonym 
orzecznictwie1 cła przywozowe i wywozowe są uważane za opłatę ponoszoną z tytułu 
przewiezienia towarów przez granicę. Ponieważ nie wydaje się, aby podatek był nakładany 
z tytułu przewiezienia towarów przez granicę, zakaz wprowadzania ceł przywozowych 
i wywozowych nie ma zastosowania w tej sprawie.
                                               
1 Orzeczenie Trybunału z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-213/96, Outokumpu Oy, art. 20.
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Wniosek

W związku z powyższym podatek od transakcji finansowych nie wydaje się sprzeczny 
z prawem UE. 


