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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0991/2012, adresată de Richard Parsons, de cetățenie britanică, 
privind o propunere pentru o taxă pe tranzacții

1. Rezumatul petiției

Petiționarul adresează întrebări cu privire la conformitatea cu legislația europeană a unei taxe 
pe tranzacții propuse de guvernul maghiar.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționarul contestă taxa maghiară pe tranzacții financiare instituită prin Legea CXVI din 
2012 cu intrare în vigoare la 1 ianuarie 2013 (publicată în Monitorul Oficial din 
23 iulie 2012). Acesta susține că taxă menționată mai sus constituie o limitare a libertății de 
circulație a capitalului, fiind o formă deghizată de taxă pe importuri și exporturi. În final, 
petiționarul afirmă că taxa i-ar dezavantaja pe importatori și exportatori în raport cu operatorii 
care își desfășoară activitatea exclusiv în Ungaria, întrucât aceștia din urmă pot efectua 
tranzacțiile în numerar, iar acestea nu fac obiectul taxei pe tranzacții.

Observațiile Comisiei

- Taxa maghiară pe tranzacțiile financiare se plătește de către companiile maghiare implicate 
în furnizarea de servicii de plată și schimb valutar (contabilitate, efectuarea de tranzacții 
financiare și mandate de plată, operațiuni bancare prin internet etc.). Operațiunile taxabile 
includ în special viramentele electronice, transferurile de bani prin poștă, plățile automate, 
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plățile cu cardul, încasarea de cecuri, retragerile de numerar din conturi bancare și aparate 
ATM și emiterea de scrisori de credit.

- Taxa i se aplică furnizorului de servicii financiare al plătitorului și numai instituțiile 
financiare stabilite în Ungaria prin intermediul unui sediu înregistrat sau al unei sucursale fac 
obiectul taxei. Prin urmare, fluxurile de bani dinspre alte state membre nu fac obiectul acestei 
taxe.

- Valoarea taxei pe tranzacții financiare este de 0,2 % din suma taxabilă, exceptând retragerile 
de numerar în cazul cărora aceasta este de 0,3 %, și de maximum 6 000 HUF (20 EUR) pe 
tranzacție.

În ceea ce privește libera circulație a capitalului, articolul 63 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) interzice în general orice restricție privind circulația capitalului și 
plățile transfrontaliere. Totuși, articolul 65 din TFUE permite statelor membre să aplice 
dispozițiile relevante ale legislației lor fiscale care stabilesc o distincție între contribuabilii ce 
nu se află în aceeași situație în ceea ce privește reședința lor sau locul în care le sunt investite 
capitalurile. În același timp, restricțiile nu pot constitui un mijloc de discriminare arbitrară.

Ar trebui observat faptul că taxa se aplică fluxurilor de bani efectuate de toate companiile 
rezidente în Ungaria și implicate în furnizarea de servicii de plată și schimb valutar. Niciun 
element din acest act nu sugerează existența discriminării arbitrare în aplicarea taxei.

Taxa se aplică indiferent dacă plata se efectuează la nivel național sau către o destinație (cont) 
aflată într-un alt stat membru. În consecință, nu se poate stabili nicio discriminare în 
detrimentul tranzacțiilor transfrontaliere în comparație cu cele pur naționale.

În ceea ce privește presupusul avantaj acordat tranzacțiilor în numerar, ar trebui reamintit că 
retragerile în numerar fac obiectul taxei la o rată de 1,5 ori mai mare decât transferurile de 
bani între conturi bancare. Prin urmare, nu se poate stabili nicio discriminare în favoarea 
plăților în numerar.

În ceea ce privește argumentul legat de taxele pe import și export, articolul 28 din TFUE 
prevede că uniunea vamală din UE reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri, 
interzice taxele vamale sau orice taxă cu efect echivalent asupra importurilor și exporturilor 
între statele membre și adoptă un tarif vamal comun în relațiile cu țările terțe.

În baza dispoziției de mai sus, astfel cum este interpretată de Curte în jurisprudența 
consacrată1, taxele vamale pe importuri și exporturi sunt taxe pecuniare aplicabile mărfurilor 
atunci când acestea trec frontiera. Având în vedere că taxa în discuție nu pare să fie percepută 
pe motivul trecerii frontierei de către mărfuri, interzicerea taxelor pe exporturi și importuri nu 
pare să fie relevantă în acest caz.

Concluzii

Pe baza celor menționate anterior, taxa pe tranzacții financiare nu pare să fie în conflict cu 
                                               
1 Hotărârea Curții din 2 aprilie 1998 în cauza C-213/96, Outokumpu Oy, punctul 20.
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legislația UE.


