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BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 22 januari 2013
om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella
transaktioner
(2013/52/EU)
om ändring av direktiv 2008/7/EG (1). Huvudsyftet med
det förslaget var att se till att den inre marknaden fun
gerar väl och att undvika snedvridning av konkurrensen.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 329.1,
(5)

Vid rådets möte den 22 juni 2012 konstaterades att det
inte fanns något enhälligt stöd för ett sådant gemensamt
system för skatt på finansiella transaktioner som föresla
gits av kommissionen. Europeiska rådet konstaterade den
29 juni 2012 att det föreslagna direktivet inte skulle
komma att antas av rådet inom en rimlig tidsrymd. Vid
rådets möte den 10 juli 2012 hänvisades till bestående
och väsentliga meningsskiljaktigheter i fråga om behovet
av att inrätta ett gemensamt system för skatt på finansi
ella transaktioner på unionsnivå och det bekräftades att
principen om en harmoniserad skatt på finansiella trans
aktioner inte kommer att erhålla något enhälligt stöd
inom rådet under en överskådlig framtid.

(6)

Under dessa omständigheter har elva medlemsstater,
nämligen Belgien, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien,
Frankrike, Italien, Österrike, Portugal, Slovenien och Slo
vakien, gjort framställningar till kommissionen genom
skrivelser som mottagits mellan den 28 september och
den 23 oktober 2012 i vilka de anger att de önskar
upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan på området
för skatt på finansiella transaktioner. Dessa medlemsstater
begärde att tillämpningsområdet och målen för det för
djupade samarbetet skulle bygga på kommissionens för
slag till direktiv av den 28 september 2011. De hän
visade också särskilt till behovet av att undvika skat
teundandragande, snedvridningar och överföringar till an
dra jurisdiktioner.

(7)

Det fördjupade samarbetet bör tillhandahålla den rättsliga
ram som behövs för att inrätta ett gemensamt system för
skatt på finansiella transaktioner i de deltagande med
lemsstaterna och säkerställa att de grundläggande insla
gen i skatten harmoniseras. Därigenom bör man i största
möjliga utsträckning kunna undvika incitament till skat
tearbitrage och snedvridningar av resursallokeringen mel
lan finansmarknaderna samt riskerna för dubbelbeskatt
ning, utebliven beskattning eller skatteundandragande.

(8)

Villkoren i artikel 20 i EU-fördraget och artiklarna 326
och 329 i EUF-fördraget är uppfyllda.

med beaktande av de framställningar som lämnats av Konung
ariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Est
land, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken
Frankrike, Republiken Italien, Republiken Österrike, Republiken
Portugal, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 3.3 i fördraget om Europeiska
unionen (EU-fördraget) ska unionen upprätta en inre
marknad.

(2)

I enlighet med artikel 113 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska rådet anta be
stämmelser om harmonisering av lagstiftningen om om
sättningsskatter, punktskatter och andra indirekta skatter
eller avgifter, i den mån en sådan harmonisering är nöd
vändig för att säkerställa att den inre marknaden upp
rättas och fungerar och för att undvika snedvridning av
konkurrensen.

(3)

År 2011 noterade kommissionen att det pågick en debatt
på alla nivåer om ytterligare beskattning av finanssektorn.
Denna debatt härrör från en önskan att se till att finans
sektorn i rimlig och väsentlig utsträckning bidrar till att
betala kostnaderna för krisen och att den i framtiden
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med andra sektorer,
att avskräcka finansinstitut från att bedriva alltför risk
fylld verksamhet, att komplettera regleringsåtgärder som
syftar till att undvika framtida kriser och att generera
ytterligare intäkter till de allmänna budgetarna eller för
särskilda politikområden.

(4)

Mot denna bakgrund antog kommissionen den 28 sep
tember 2011 ett förslag till rådets direktiv om ett gemen
samt system för en skatt på finansiella transaktioner och

(1) KOM(2011) 594 slutlig av den 28 september 2011.
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Det noterades vid rådets möte den 29 juni 2012 och
bekräftades den 10 juli 2012 att målet att anta ett ge
mensamt system för skatt på finansiella transaktioner inte
kan uppnås inom rimlig tidsrymd av hela unionen. Kra
vet i artikel 20.2 i EU-fördraget om att ett beslut om
bemyndigande av ett fördjupat samarbete endast kan an
tas som en sista utväg är därmed uppfyllt.

(10)

Sakområdet för det fördjupade samarbetet, nämligen in
rättandet av ett gemensamt system för skatt på finansiella
transaktioner inom unionen, är ett område som omfattas
av artikel 113 i EUF-fördraget och därmed av fördragen.

(11)

Det fördjupade samarbetet på området för inrättandet av
ett gemensamt system för skatt på finansiella transaktio
ner syftar till att se till att den inre marknaden fungerar
väl. Genom detta samarbete undviks parallella nationella
ordningar som skiljer sig åt sinsemellan och därmed en
onödig fragmentering av marknaden, liksom problem
som detta medför i form av snedvridning av konkurren
sen, omläggning av handeln mellan produkter, aktörer
och geografiska områden, samt incitament för aktörer
att undvika att betala skatt genom transaktioner med
ett lågt ekonomiskt värde. Sådana frågor är särskilt vik
tiga på det berörda området, som kännetecknas av myc
ket rörliga beskattningsunderlag. Det främjar därför unio
nens mål, skyddar dess intressen och stärker dess integ
rationsprocess, i enlighet med i artikel 20.1 i EU-fördra
get.

(12)

(13)

Inrättandet av ett gemensamt harmoniserat system för
skatt på finansiella transaktioner ingår inte i förteck
ningen över unionens exklusiva befogenhet i artikel 3.1
i EUF-fördraget. Eftersom det främjar den inre mark
nadens funktion, i enlighet med artikel 113 i EUF-för
draget, faller detta område under unionens delade befo
genhet i den mening som avses i artikel 4 i det fördraget
och faller därmed inom ramen för unionens icke-exklu
siva befogenhet.
Fördjupat samarbete på det berörda området respekterar
fördragen och unionsrätten, i enlighet med vad som
anges i artikel 326 första stycket i EUF-fördraget. I linje
med artikel 326 andra stycket i det fördraget kommer
det fördjupade samarbetet inte att negativt påverka den
inre marknaden eller den ekonomiska, sociala och terri
toriella sammanhållningen och det kommer inte heller att
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innebära något hinder eller någon diskriminering i han
deln mellan medlemsstaterna eller leda till snedvridning
av konkurrensen dem emellan.
(14)

Fördjupat samarbete på det berörda området respekterar
de icke-deltagande medlemsstaternas befogenheter, rättig
heter och skyldigheter, i enlighet med vad som anges i
artikel 327 i EUF-fördraget. Detta system skulle inte på
verka de icke-deltagande medlemsstaternas möjlighet att
behålla eller införa en skatt på finansiella transaktioner på
grundval av icke-harmoniserade, nationella regler. Det
gemensamma systemet för skatt på finansiella transaktio
ner skulle ge de deltagande medlemsstaterna beskatt
ningsrätt endast på grundval av relevanta anknytnings
kriterier.

(15)

Förutsatt att eventuella villkor för deltagande som fast
ställs genom detta beslut är uppfyllda är det fördjupade
samarbetet på det område som detta beslut avser vid
varje tillfälle öppet för samtliga medlemsstater som tar
hänsyn till de akter som redan har antagits inom denna
ram, i enlighet med artikel 328 i EUF-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken
Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republi
ken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Österrike, Repu
bliken Portugal, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien
bemyndigas härmed att upprätta ett fördjupat samarbete sinse
mellan när det gäller att skapa ett gemensamt system för skatt
på finansiella transaktioner, med tillämpning av de relevanta
bestämmelserna i fördragen.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2013.
På rådets vägnar
M. NOONAN

Ordförande

