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Przedmiot: Petycja 1236/2012, którą złożył Klaus Büsing (Niemcy), w sprawie 
harmonizacji podatków i sprawiedliwego opodatkowania

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do wprowadzenia 1 % podatku od wszystkich transakcji 
finansowych, przekonując, że działania prowadzące do wytworzenia rzeczywistego bogactwa 
są obecnie na różnych etapach poważnie obciążone podatkami i składkami na ubezpieczenie 
społeczne, natomiast transakcje finansowe pozostają całkowicie zwolnione. W ten sposób 
powstaje nierównowaga między procesem tworzenia rzeczywistego bogactwa a spekulacją, 
co prowadzi do światowego kryzysu finansowego. 1 % podatku od wszystkich transakcji 
finansowych, w tym od wpłat i wypłat z rachunków bankowych, umożliwiłby zdecydowane 
obniżenie bądź wyeliminowanie innych form opodatkowania i uzyskanie ogromnych 
oszczędności przez organy podatkowe. Składający petycję przekonuje, że taki system byłby 
sprawiedliwszy od obecnie obowiązującego, w ramach którego podatnicy muszą ponosić 
koszty niekontrolowanej spekulacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

W dniu 14 lutego 2013 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Rady 
w sprawie wdrażania wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Warunki określone we wniosku odzwierciedlają zakres i cele 
pierwotnego wniosku w sprawie wprowadzenia zharmonizowanego PTF dla wszystkich 27 
państw członkowskich z września 2011 r. Nowy wniosek wpisuje się w kontekst decyzji 
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o upoważnieniu do podjęcia wzmocnionej współpracy między 11 państwami członkowskimi 
(„uczestniczące państwa członkowskie”)1. Rada przyjęła tę decyzję w dniu 22 stycznia 
2013 r. w następstwie zgody wydanej przez Parlament Europejski w dniu 12 grudnia 2012 r.
Podstawa zharmonizowanego opodatkowania byłaby bardzo szeroka i obejmowałaby 
transakcje przeprowadzane przez instytucje finansowe na wszystkich instrumentach 
i rynkach finansowych, w przypadku których ustalono związek gospodarczy z terytorium 
uczestniczących państw członkowskich.

Minimalne proponowane stawki to 0,1 % w przypadku akcji i obligacji, jednostek funduszy 
zbiorowego inwestowania, instrumentów rynku pieniężnego, umów z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu, ustaleń w zakresie pożyczek i udzielania pożyczek papierów 
wartościowych oraz 0,01 % w przypadku transakcji związanych z instrumentami 
pochodnymi. Powyższe stawki są wystarczająco niskie, by uniknąć silnego efektu domina 
w gospodarce realnej w formie zwiększonych kosztów kapitału. Państwa członkowskie 
musiałyby spełniać te minimalne wymogi, ale w razie potrzeby mogłyby też nakładać we 
własnym zakresie wyższy podatek. PTF musiałaby zapłacić każda instytucja finansowa 
uczestnicząca w transakcji.

W celu ochrony gospodarki realnej bieżące działania finansowe zwykłych obywateli 
i przedsiębiorstw (np. umowy ubezpieczeniowe, kredyty hipoteczne i pożyczki gospodarcze, 
transakcje kartami kredytowymi, usługi płatnicze, depozyty bankowe, kasowe transakcje 
walutowe itp.) byłyby zwolnione z PTF, podobnie jak wpłaty i wypłaty z rachunków 
bankowych. Działania będą ukierunkowane tylko na sektor finansowy. Wniosek obejmuje 
jedynie te transakcje, w które są zaangażowane instytucje finansowe. Około 85 % wszystkich 
transakcji finansowych odbywa się między instytucjami finansowymi, bez udziału osób 
trzeciche.

Wniosek
Wniosek Komisji jest obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i w Radzie. 
Przyjęcie proponowanej dyrektywy wymaga jednomyślności wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich.

                                               
1 Grupa uczestniczących państw członkowskich nie musi być ograniczona do tych 11 państw. Zgodnie z 
traktatami wzmocniona współpraca pozostanie otwarta dla wszystkich państw członkowskich innych niż te, 
które uczestniczą w niej od początku, jedynie pod warunkiem spełnienia ewentualnych warunków uczestnictwa 
określonych w decyzji upoważniającej.


