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Suġġett: Petizzjoni 1236/2012, imressqa minn Klaus Büsing, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar l-armonizzazzjoni tat-taxxa u t-tassazzjoni ġusta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob għal taxxa ta’ 1 % fuq it-tranżazzjonijiet kollha finanzjarji, bl-argument 
li attivitajiet li ġenwinament joħolqu l-ġid qegħdin bħalissa jkunu mtaqqla bit-taxxi u l-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fi stadji differenti, filwaqt li tranżazzjonijiet finanzjarji 
jibqgħu totalment eżenti, biex b’hekk jinħoloq żbilanċ bejn il-ħolqien tal-ġid reali u l-
ispekulazzjoni, li tirriżulta fi kriżi finanzjarja globali. Taxxa ta’ 1 % fuq it-tranżazzjonijiet 
kollha finanzjarji, inklużi l-ħlasijiet u ġbid ta’ flus mill-kontijiet tal-bank, tagħmilha possibbli 
li jitnaqqas drastikament jew jitneħħew forom oħra ta’ taxxa u jinkiseb iffrankar kbir għall-
awtoritajiet tat-taxxa. Il-petizzjonant jargumenta li sistema bħal din tkun ferm aktar ġusta mis-
sistema preżenti, fejn il-persuni taxxabbli qed ikunu msejħa li jħallsu d-danni għall-
ispekulazzjoni kompulsiva.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Fl-14 ta’ Frar 2013 il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta għal Direttiva tal-Kunsill li 
timplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji 
(TTF). It-termini tal-proposta jirriflettu l-ambitu u l-miri tal-proposta oriġinali tagħha ta’ 
Settembru 2011, dwar TTF armonizzata fil-livell tas-27 Stat Membru. Il-proposta l-ġdida 
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taqa’ fil-kuntest tad-deċiżjoni li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa bejn 11-il Stat Membru 
("Stati Membri parteċipanti")1. Dik id-Deċiżjoni ġiet adottata mill-Kunsill fit-
22 ta’ Jannar 2013 wara li ngħata l-kunsens mill-Parlament Ewropew fit-
12 ta’ Diċembru 2012.
Il-bażi tat-taxxa armonizzata tkun wiesgħa ħafna, li tkopri tranżazzjonijiet li twettqu mill-
istituzzjonijiet finanzjarji fuq l-istrumenti u s-swieq finanzjarji kollha, ladarba jkun hemm 
rabta ekonomika stabbilita mat-territorju tal-Istati Membri parteċipanti.

Ir-rati minimi proposti huma ta’ 0.1 % għall-ishma u l-bonds, l-unitajiet ta’ fondi ta’ 
investiment kollettiv, l-istrumenti tas-suq monetarju, il-ftehimiet ta’ riakkwist u s-self ta’ 
titoli u l-ftehimiet ta’ self, u ta’ 0.01 % għat-tranżazzjonijiet fir-rigward ta’ prodotti 
derivattivi. Dawn ir-rati huma baxxi biżżejjed biex jiġu evitati effetti indiretti sinifikanti fuq 
l-ekonomija reali, fil-forma ta’ żieda fil-kost tal-kapital. Filwaqt li l-Istati Membri 
parteċipanti jeħtieġu jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti minimi, xorta waħda jkunu liberi 
japplikaw rati ogħla jekk ikunu jixtiequ hekk. It-taxxa tkun trid titħallas minn kull istituzzjoni 
finanzjarja involuta fit-tranżazzjoni.

L-attivitajiet finanzjarji ta’ kuljum ta’ ċittadini u negozji ordinarji (eż. kuntratti tal-
assigurazzjoni, self ipotekarju u kummerċjali, tranżazzjonijiet bil-karta tal-kreditu, servizzi 
ta’ ħlas, depożiti, tranżazzjonijiet immedjati tal-munita eċċ.) jkunu esklużi mit-TTF, kif ukoll 
il-ħlasijiet mill-kontijiet tal-bank u l-ġbid ta’ flus, sabiex tiġi protetta l-ekonomija reali. Fil-
fatt, tkun immirata b’mod speċifiku lejn is-settur finanzjarju. Il-proposta tkopri t-
tranżazzjonijiet li jinvolvu lill-istituzzjonijiet finanzjarji biss. Madwar 85 % tat-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha jseħħu bejn istituzzjonijiet finanzjarji, mingħajr l-
involviment ta’ persuni oħra.

Konklużjoni
Il-proposta tal-Kummissjoni bħalissa qiegħda tiġi diskussa kemm fil-Parlament Ewropew kif 
ukoll fil-Kunsill. L-adozzjoni tad-Direttiva proposta teħtieġ l-unanimità fost l-Istati Membri 
parteċipanti.

                                               
1 Iċ-ċirku tal-Istati Membri parteċipanti mhux neċessarjament jibqa’ limitat għal dawk il-11-il Stat. It-Trattati 
jipprovdu li l-kooperazzjoni msaħħa għandha tibqa’ miftuħa għall-Istati Membri li ma jkunux parteċipanti mill-
bidu, soġġetti biss għall-konformità ma’ kull kundizzjoni ta’ parteċipazzjoni stabbiliti mid-deċiżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni.


