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1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til indførelse af en afgift på 1 % på alle finanstransaktioner, med den 
begrundelse, at virkelige værdiskabende aktiviteter for øjeblikket pålignes store afgifter og 
socialsikringsbidrag på forskellige niveauer, mens finanstransaktioner er fritaget, hvilket 
skaber ubalance mellem virkelig værdiskabelse og spekulation, og har ført til en finanskrise. 
En afgift på 1 % på alle finanstransaktioner, herunder indskud på og hævning af beløb fra 
bankkonti, ville gøre det muligt på drastisk vis at nedsætte eller afskaffe andre former for 
skatter og afgifter og opnå massive besparelser for skattemyndighederne. Andrageren 
fremfører, at en sådan ordning ville være langt mere retfærdig end det nuværende system, 
hvor skatteborgerne er nødt til at betale prisen for uhæmmet spekulation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Den 14. februar 2013 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets direktiv om gennemførelse 
af et forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (AFT). Vilkårene 
i forslaget afspejler rammerne og målsætningen i det oprindelige forslag fra september 2011, 
vedrørende en harmonisering af AFT for alle 27 medlemsstater. Det nye forslag kommer i 
forbindelse med afgørelsen om bemyndigelse til et forstærket samarbejde mellem de 11 
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medlemsstater (”deltagende medlemsstater”)1. Den afgørelse er blevet vedtaget af Rådet den 
22. januar 2013 efter at være blevet godkendt af Europa-Parlamentet den 12. december 2012.
Den harmoniserede skat vil hvile på et bredt fundament, der dækker transaktioner foretaget af 
finansielle institutioner, med alle finansielle instrumenter og på alle finansielle markeder, når 
der er etableret en økonomisk forbindelse til de deltagende medlemsstaters territorium.

De foreslåede minimumssatser er 0,1 % for aktier og obligationer, andele i kollektive 
investeringsfonde, pengemarkedsinstrumenter, genkøbsaftaler og aftaler om udlån og indlån 
af værdipapirer, og 0,01 % for transaktioner i forbindelse med derivater. Disse satser er lave 
nok til at undgå markante afledte effekter på realøkonomien i form af øgede 
finansieringsomkostninger. De deltagende medlemsstater skal nødvendigvis overholde disse 
minimumsværdier, men det vil ikke desto mindre stå dem frit for at anvende højere satser, 
hvis de skulle ønske det. Skatten vil skulle betales af hver enkelt finansiel institution, der er 
involveret i transaktionen.

Almindelige borgeres og virksomheders daglige finansielle aktiviteter (for eksempel 
forsikringsaftaler, realkredit- og erhvervslån, kreditkorttransaktioner, betalingstjenester, 
indskud, spotvalutatransaktioner etc.) vil ikke være omfattet af AFT, og heller ikke ind- og 
udbetalinger fra bankkonti, alt sammen for at beskytte realøkonomien. Faktisk vil AFT være 
meget målrettet mod den finansielle sektor. Forslaget dækker kun transaktioner, hvor 
finansielle institutioner er involveret. Omkring 85 % af alle finansielle transaktioner foretages 
mellem finansielle institutioner, uden at andre personer er involveret.

Konklusion
Kommissionens forslag er for øjeblikket til behandling både i Europa-Parlamentet og i Rådet. 
En vedtagelse af det foreslåede direktiv kræver enstemmighed mellem alle deltagende 
medlemsstater.

                                               
1 Kredsen af deltagende medlemsstater er ikke nødvendigvis kun de 11 lande. Traktaterne foreskriver, at et 
forstærket samarbejde også skal være en mulighed for medlemsstater udover dem, der har deltaget fra 
begyndelsen, kun underlagt de betingelser for deltagelse, som blev fastlagt i den bemyndigende afgørelse.


