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Θέμα: Αναφορά 1236/2012 του Klaus Büsing, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
φορολογική εναρμόνιση και τη δίκαιη φορολογία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά την επιβολή φόρου ύψους 1% επί όλων των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, με το επιχείρημα ότι επί του παρόντος οι δραστηριότητες παραγωγής 
πραγματικού πλούτου επιβαρύνονται με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε διάφορα 
στάδια, ενώ οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές απαλλάσσονται πλήρως και ως εκ τούτου, 
δημιουργείται μια ανισορροπία μεταξύ της πραγματικής παραγωγής πλούτου και της 
κερδοσκοπίας που έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μέσω της 
επιβολής φόρου ύψους 1% επί όλων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών από τραπεζικούς λογαριασμούς και των αναλήψεων, 
θα επιτραπεί η δραστική μείωση ή κατάργηση άλλων μορφών φορολόγησης και θα επιτευχθεί 
μαζική εξοικονόμηση πόρων για τις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τον αναφέροντα ένα 
τέτοιο σύστημα θα είναι πολύ πιο δίκαιο από το ισχύον σύστημα όπου οι φορολογούμενοι 
καλούνται να πληρώσουν το τίμημα της αχαλίνωτης κερδοσκοπίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Στις 14 Φεβρουαρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). Οι όροι της πρότασης αντανακλούν το πεδίο 
εφαρμογής και τους στόχους της αρχικής πρότασης του Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με ένα 
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εναρμονισμένο ΦΧΣ σε επίπεδο του συνόλου των 27 κρατών μελών. Η νέα πρόταση 
εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των 
11 κρατών μελών ("συμμετέχοντα κράτη μέλη")1. Η εν λόγω απόφαση έχει εγκριθεί από το 
Συμβούλιο στις 22 Ιανουαρίου 2013 μετά την έγκριση που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις 12 Δεκεμβρίου 2012.

Η βάση του εναρμονισμένου φόρου θα είναι πολύ ευρεία, καλύπτοντας συναλλαγές που 
διενεργούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 
αγορές, εφόσον υπάρχει ένας καθιερωμένος οικονομικός σύνδεσμος με το έδαφος των 
συμμετεχόντων κρατών μελών.

Οι ελάχιστοι συντελεστές που προτείνονται είναι 0,1% για τις μετοχές και τα ομόλογα, 
μερίδια κεφαλαίων συλλογικών επενδύσεων, μέσα χρηματαγοράς, συμφωνίες επαναγοράς 
και  δανεισμός τίτλων και συμφωνίες δανεισμού, και 0,01% για τις συναλλαγές όσον αφορά 
τα παράγωγα προϊόντα. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά χαμηλά ώστε να αποφευχθούν 
σημαντικές αλυσιδωτές συνέπειες στην πραγματική οικονομία, με τη μορφή της αύξησης του 
κόστους του κεφαλαίου. Ενώ τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με 
αυτούς τους ελάχιστους συντελεστές, θα πρέπει παρά ταύτα να είναι ελεύθερα να 
εφαρμόζουν υψηλότερα ποσοστά εφόσον το επιθυμούν. Ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί 
από κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εμπλέκεται στη συναλλαγή.

Καθημερινές οικονομικές δραστηριότητες των απλών πολιτών και των επιχειρήσεων (π.χ. 
συμβάσεις ασφάλισης, ενυπόθηκα δάνεια και δανεισμός των επιχειρήσεων, συναλλαγές μέσω 
πιστωτικών καρτών, υπηρεσίες πληρωμών, καταθέσεις, συναλλαγές τοις μετρητοίς σε 
νομίσματα κ.λπ.) θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον ΦΧΣ, καθώς και οι πληρωμές τραπεζικού 
λογαριασμού και αναλήψεις, προκειμένου να προστατευθεί η πραγματική οικονομία. Στην 
πραγματικότητα, θα πρέπει να στοχεύει τον  χρηματοπιστωτικό τομέα. Η πρόταση καλύπτει 
μόνο τις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Περίπου το 85% 
όλων των οικονομικών συναλλαγών λαμβάνουν χώρα μεταξύ των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, χωρίς τη συμμετοχή άλλων προσώπων.

Συμπέρασμα
Η πρόταση της Επιτροπής είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο. Έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας απαιτεί ομοφωνία 
μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών.

                                               
1 Ο κύκλος των συμμετεχόντων κρατών μελών δεν πρέπει αναγκαστικά να παραμείνει περιορισμένοε σε αυτά τα 
τα 11 κράτη. Οι Συνθήκες προβλέπουν ότι η ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να παραμείνει ανοιχτή σε άλλα 
κράτη μέλη εκτός εκείνων που συμμετέχουν από την αρχή, με την επιφύλαξη μόνο της τήρησης των 
ενδεχόμενων προϋποθέσεων συμμετοχής που ορίζει η απόφαση εξουσιοδότησης.


