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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1236/2012, внесена от Клаус Бюзинг, с германско гражданство, 
относно данъчна хармонизация и справедливо данъчно облагане

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за 1 % данък върху всички финансови операции, 
като твърди, че дейностите, които действително създават благосъстояние, понастоящем 
се облагат с високи данъци и осигурителни вноски на различни етапи, докато 
финансовите операции остават изцяло освободени, следователно се създава дисбаланс 
между реалното създаване на благосъстояние и спекулацията, което води до глобална 
финансова криза. Данък от 1 % върху финансовите операции, включително плащания 
по банкова сметка и тегления, би направило възможно драстичното намаляване или 
премахване на други форми на данъци и би донесло големи спестявания за данъчните 
органи. Вносителят на петицията твърди, че подобна система би била много по-
справедлива от сега действащата, в рамките на която данъкоплатците се призовават да 
понесат финансовите последствия от неконтролираните спекулации.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

На 14 февруари 2013 г .  Европейската комисия прие предложение за директива на 
Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху 
финансовите сделки (ДФС). Условията на предложението отразяват приложното поле и 
целите на оригиналното предложение от септември 2011 г .  по отношение на 
хармонизирания ДФС на равнището на всички 27 държави членки. Новото 
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предложение попада в контекста на решението да се разреши засилено сътрудничество 
между 11 държави членки („участващи държави членки“)1. Това решение бе прието от 
Съвета на 22 януари 2013 г. след одобрението на Европейския парламент, дадено на 
12 декември 2012 г.
Основата на хармонизирания данък ще бъде много широка, като ще обхваща операции, 
извършвани от финансови институции в рамките на всички финансови инструменти и 
пазари, след като е установена икономическа връзка с територията на участващите 
държави членки.

Минималните лихвени проценти, които се предлагат, са 0,1 % за акции и облигации, 
дялове на колективни инвестиционни фондове, инструменти на паричния пазар, 
споразумения за обратно изкупуване и споразумения за предоставяне и получаване в 
заем на ценни книжа и 0,01 % за операциите, свързани с деривативни продукти. Тези 
лихви са достатъчно ниски, за да се избегне значителен последващ ефект за реалната 
икономика под формата на нарастване на капиталовите разходи. Участващите държави 
членки ще трябва да спазват тези минимални нива, но въпреки това ще могат да 
прилагат по-високи нива, ако желаят. Този данък ще трябва да бъде заплащан от всяка 
финансова институция, участваща в операцията.

Ежедневните финансови дейности на обикновените граждани и предприятия (напр. 
застрахователните договори, ипотечните заеми и заемите за предприятия, операциите 
по кредитни карти, платежните услуги, депозитите, спот валутните сделки и т.н.) ще 
бъдат изключени от ДФС, както и плащанията по банкови сметки и тегленията, с цел 
да се защити реалната икономика. В действителност данъкът ще бъде много добре 
насочен към финансовия сектор. Предложението обхваща само операции, в които 
участват финансови институции. Около 85 % от всички финансови операции се 
извършват между финансови институции, без в тях да участват други лица.

Заключение
Предложението на Комисията понастоящем се обсъжда както в Европейския 
парламент, така и в Съвета. За приемането на предложената директива се изисква 
единодушие на всички участващи държави членки.

                                               
1 Кръгът на участващите държави членки не трябва задължително да остане ограничен до тези 11 
държави. Договорите предвиждат, че засиленото сътрудничество трябва да остане отворено за държави 
членки, различни от участващите от началото, единствено при условие за спазване на всички условия за 
участие, определени от решението, с което се разрешава това сътрудничество.


