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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1236/2012, adresată de Klaus Büsing, de cetățenie germană, 
privind armonizarea fiscală și fiscalitatea echitabilă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul propune aplicarea unui impozit de 1 % pentru toate tranzacțiile financiare, 
susținând că activitățile cu adevărat generatoare de bogăție sunt în prezent puternic 
împovărate de impozite și contribuții la asigurările sociale în diferite etape, în timp ce 
tranzacțiile financiare rămân total scutite de aceste obligații, creându-se astfel un dezechilibru 
între crearea veritabilă de bogăție și practicile speculative, rezultatul fiind o criză financiară la 
scară mondială. Un impozit de 1 % pe toate tranzacțiile financiare, inclusiv plățile și 
retragerile efectuate prin conturi bancare, ar face posibilă reducerea drastică sau eliminarea 
altor forme de impozite și ar genera economii uriașe pentru autoritățile fiscale. Petiționarul 
susține că un astfel de sistem ar fi mult mai echitabil decât actualul sistem, în care 
contribuabilii sunt obligați să achite nota de plată pentru speculațiile necontrolate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

La 14 februarie 2013, Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă a Consiliului de 
punere în aplicare a cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (TTF). 
Termenii propunerii reflectă domeniul de aplicare și obiectivele propunerii sale inițiale din 
septembrie 2011, referitoare la o TTF comună tuturor celor 27 de state membre. Noua 
propunere se încadrează în contextul deciziei de a autoriza cooperarea consolidată între 
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11 state membre („state membre participante”) 1. Această decizie a fost adoptată de Consiliu 
la 22 ianuarie 2013 în urma aprobării Parlamentului European la 12 decembrie 2012.
Baza taxei armonizate urmează să fie foarte largă, incluzând tranzacții efectuate de instituțiile 
financiare care implică toate instrumentele și piețele financiare, din momentul în care există o 
legătură economică dovedită cu teritoriul statelor membre participante.

Ratele minime propuse se ridică la 0,1 % pentru acțiuni și obligațiuni, unități ale fondurilor 
de investiții colective, instrumente de pe piața monetară, tranzacții repo și contracte de 
dare/luare de titluri cu împrumut, precum și 0,01 % pentru tranzacțiile cu produse derivate. 
Aceste rate sunt suficient de scăzute pentru a evita efecte semnificative repercutante asupra 
economiei reale, sub forma unei creșteri a costurilor de capital. Cu toate că statele membre 
participante trebuie să respecte aceste cerințe minime, ele sunt totuși libere să aplice rate mai 
mari dacă doresc. Taxa va trebui achitată de către fiecare instituție financiară implicată în 
tranzacție.

Activitățile financiare curente efectuate de cetățenii obișnuiți și de întreprinderi (de exemplu 
contractele de asigurare, contractele ipotecare și creditele pentru întreprinderi, tranzacțiile de 
pe cărțile de credit, serviciile de plată, depozitele, tranzacțiile de schimb valutar la vedere 
etc.) sunt scutite de TTF, ca de altfel și plățile și retragerile din conturile bancare, cu scopul 
de a proteja economia reală. De fapt, TTF vizează în mod precis sectorul financiar. 
Propunerea se referă numai la tranzacțiile care implică instituții financiare. Aproximativ 
85 % din toate tranzacțiile financiare au loc între instituțiile financiare, fără implicarea altor 
persoane.

Concluzie
Propunerea Comisiei se află în prezent în dezbatere atât în cadrul Parlamentului European, 
cât și al Consiliului. Adoptarea directivei propuse necesită unanimitatea în rândul tuturor 
statelor membre participante.

                                               
1 Grupul statelor membre participante nu trebuie neapărat să rămână limitat la aceste 11 state. Tratatele prevăd 
faptul că cooperarea consolidată trebuie să rămână deschisă și altor state membre decât cele participante de la 
început, cu obligația de a respecta toate condițiile de participare prevăzute de decizia de autorizare.


