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Skat på finansielle transaktioner 

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om skat på finansielle transaktioner 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til sin beslutning af 24. april 2009 om G20-topmødet i London den 2. april 

20091, 

 

- der henviser til stats- og regeringschefernes erklæring efter G20-topmødet i Pittsburgh 

den 24. og 25. september 2009, 

 

- der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om G20-topmødet i Pittsburgh den 24. 

og 25. september 20092, 

 

- der henviser til kommunikeet fra G20-finansministrenes og centralbankchefernes møde i 

St Andrews den 7. november 2009, 

 

- der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 10 -11. december 2009, 

navnlig punkt 15, 

 

- der henviser til kommissionsformand Barrosos redegørelse til Europa-Parlamentet den 15. 

december 2009, 

 

- der henviser til skrivelse af 18. januar 2010 fra den svenske finansminister til 

formandskabet om indførelse af en stabilitetsafgift i medlemsstaterne, 

 

- der henviser til Rådets Direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om 

kapitaltilførselsafgifter3, 

 

- der henviser til forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det 

fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af forsikringstjenester og 

finansielle tjenester (KOM(2007)0747), 

 

- der henviser til forespørgslen af 24.februar 2010 til Kommissionen om skat på finansielle 

transaktioner (O-0025/2010 - B7-0019/2010), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2, 

 

A. der henviser til, at Parlamentet har glædet sig over det undersøgende arbejde, der efter 

Pittsburgh-topmødet i september 2009 er udført på G20-plan med sigte på at etablere en 

international ramme for en skat på finansielle transaktioner, 

 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0330. 
2  Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0028. 
3  EUT L 46 af 21.2.2008, s. 11. 



 

B. der henviser til, at Parlamentet har krævet hurtige fremskridt for at sikre, at finanssektoren 

yder et fair bidrag til genopretning af økonomien, da væsentlige omkostninger ved og 

konsekvenser af finanskrisen bæres af realøkonomien, skatteyderne, forbrugerne, de 

offentlige tjenester og samfundet som helhed, 

 

C. der henviser til, at Det Europæiske Råd har understreget, at det er vigtigt at forny den 

økonomiske og sociale kontrakt mellem de finansielle institutioner og det samfund, de 

betjener, og at sikre sig, at offentligheden tilgodeses i gode tider og er beskyttet mod 

risici; der henviser til, at Det Europæiske Råd i denne forbindelse har opfordret IMF til i 

sin undersøgelse at overveje alle muligheder, inklusive en skat på finansielle 

transaktioner; der henviser til, at Det Europæiske Råd også har opfordret Rådet og 

Kommissionen til at fastlægge de nøgleprincipper, som nye globale ordninger vil skulle 

overholde, 

 

D. der henviser til, at adskillige medlemsstater har ønsket en skat på finansielle 

transaktioner, 

 

E. der henviser til, at nye lovgivningsmæssige initiativer, som foranstaltninger mod skattely, 

fjernelse af smuthuller uden om regnskaberne, krav til børshandelen og anvendelse af 

transaktionsregistre til registrering af derivater, klart har ændret konteksten for politiske 

foranstaltninger på dette område, 

 

F. der henviser til, at Kommissionen i tilknytning til spørgsmål, der blev rejst på mødet 

mellem Økonomi- og Valutaudvalget og kommissionsmedlemmet med ansvar for 

skattespørgsmål den 6. oktober 2009, og som blev bekræftet af kommissionsformand 

Barroso i dennes redegørelse til Parlamentet den 15. december 2009, nu på baggrund af 

de globale udfordringer arbejder med ideer om "innovativ finansiering", herunder en skat 

på finansielle transaktioner, med henblik på at forelægge forslag på et passende tidspunkt, 

 

G. der henviser til, at IMF i øjeblikket undersøger offentlighedens holdning til beskatning af 

finanssektoren, hvilket G20 anmodede om på Pittsburgh-topmødet den 24. og 25. 

september 2009, 

 

H. der henviser til, at skatter og afgifter på finansielle transaktioner allerede findes i 

forskellige former i medlemsstaterne; der henviser til, at disse nationale skatter og afgifter 

sædvanligvis kun omfatter udvalgte aktiver; der henviser til, at Belgien og Frankrig på 

nationalt plan har vedtaget lovgivning om valutatransaktioner, men kun vil sætte dem i 

kraft, hvis de gennemføres på EU-plan, 

 

I. der henviser til, at indirekte skatter på kapitaltilførsel, som kapitalskat, stempelafgift på 

værdipapirer og skatter på omstruktureringer, i modsætning til andre skatteformer 

medfører diskriminering, dobbeltbeskatning og forskelle, som hindrer kapitalens frie 

bevægelighed, 

 

J. der henviser til, at der i det seneste årti har været en meget stor og hurtig stigning i 

omfanget af finansielle transaktioner i forhold til omfanget af handelen med varer og 

tjenesteydelser, hvilket bl.a. kan forklares med det hurtigt voksende marked for derivater, 

 

K. der henviser til, at stats- og regeringscheferne i G20 har et kollektivt ansvar for at mildne 

krisens sociale konsekvenser, både i medlemsstaterne og i udviklingslandene, der er 



blevet ramt hårdt af krisens indirekte konsekvenser; der henviser til, at en skat på 

finansielle transaktioner vil bidrage til at dække de omkostninger, krisen har forvoldt, 

 

1. mener, at den Europæiske Union bør enes om en fælles holdning inden for den 

internationale ramme af G20-møderne, for så vidt angår, hvordan finanssektoren kan yde 

et fair og væsentligt bidrag til betaling af de byrder, den har påført realøkonomien, eller 

som er forbundet med regeringernes indgriben for at stabilisere banksystemet; finder, at 

EU parallelt til og sammenhængende med G20-aktiviteterne bør udforme sin egen 

strategi, for så vidt angår viften af mulige optioner for handling; 

 

2. mener, hvad angår en sammenhængende EU-holdning, der er baseret på en objektiv 

analyse, at Kommissionen i tilstrækkeligt god tid inden det næste G20-topmøde bør 

udarbejde en konsekvensanalyse af en global skat på finansielle transaktioner, der viser 

både fordele og ulemper; 

 

3. opfordrer Kommissionen til i denne evaluering omhyggeligt at behandle følgende 

aspekter: 

 

a) tidligere erfaringer med skat på finansielle transaktioner, navnlig for så vidt angår 

skatteunddragelse, flytning af kapital eller tjenesteydelser til andre steder, især 

sådanne skatters konsekvenser for individuelle investorer og SMV'er 

 

b) fordele og ulemper ved indførelse af en skat på finansielle transaktioner i Den 

Europæiske Union alene sammenholdt med indførelse på globalt plan og med den 

nuværende situation 

 

c) mulighederne for at opnå en væsentlig indtægt sammenholdt med andre former for 

skat, opkrævningsudgifter og fordeling af indtægterne mellem landene 

 

d) det forhold, at der ved evalueringen af de mulige indtægter fra en skat på finansielle 

transaktioner på globalt eller europæisk plan bør tages hensyn til forskellige 

udformningsmuligheder, mens væksten i transaktionsomkostningerne på alle 

potentielt berørte markeder (transaktioner over officielle børser, transaktioner i fri 

handel) og transaktioner mellem virksomheder internt (B2B) og mellem 

virksomheder og forbrugere (B2C) bør evalueres 

 

e) det forhold, at der i evalueringen også bør tages hensyn til, at de forskellige 

koncepter muligvis kan påvirke både prisniveau og -stabilitet på kort og lang sigt 

samt de finansielle transaktioner og likviditeten 

 

f) hvorledes en finansiel transaktion skal udformes for at mildne de negative 

bivirkninger, der ofte er forbundet med indirekte skatter på kapitaltilførsel 

 

g) i hvilken udstrækning en skat på finansielle transaktioner kan bidrage til 

stabilisering af de finansielle markeder, for så vidt angår dens konsekvenser for 

overdreven kortfristet handel og spekulation og for gennemskueligheden 

 

h) om en skat på finansielle transaktioner kan hindre fremtidige finanskriser ved at 

ramme visse former for "uønskede transaktioner", som Kommissionen bør 

fastlægge; 



 

 

4. understreger, at det i forbindelse med enhver løsning må hindres, at EU's 

konkurrenceevne svækkes, eller at bæredygtige investeringer, innovation og vækst, som 

gavner realøkonomien og samfundet, hindres; 

 

5. understreger vigtigheden af at tage hensyn til nødvendigheden af, at banksektoren 

opbygger sund kapital, som kan sikre banksystemets evne til at finansiere realøkonomiske 

investeringer, og at for store risici undgås; 

 

6. opfordrer Kommissionen og Rådet til at evaluere de forskellige 

transaktionsskattekoncepters potentiale, for så vidt angår bidrag til EU-budgettet; 

 

7. opfordrer Kommissionen og Rådet til at evaluere, i hvilken udstrækning de muligheder, 

der overvejes, også kan anvendes som innovative finansielle mekanismer til at støtte en 

tilpasning til og en mildning af klimaændringerne for udviklingslandene samt til 

finansiering af udviklingssamarbejde; 

 

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den 

Europæiske Centralbank samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

 


