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ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

περί ενισχυµένης συνεργασίας στη φορολόγηση των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 329, 

παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη τα αιτήµατα του Βασιλείου του Βελγίου, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γερµανίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της 

Ισπανίας, της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, 

της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας , της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής 

∆ηµοκρατίας, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, 

                                                 

1 ΕΕ C , , σ.  
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

1) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. 

2) Σύµφωνα µε το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), το Συµβούλιο εκδίδει διατάξεις για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών περί των 

φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων καταναλώσεως και των λοιπών εµµέσων 

φόρων, στο βαθµό που η εναρµόνιση αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η 

εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν οι 

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού 

3) Το 2011, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι διεξάγονταν συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά 

µε την πρόσθετη φορολόγηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Οι συζητήσεις αυτές 

πηγάζουν από την επιθυµία να διασφαλιστεί ότι ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας θα 

συνεισφέρει κατά τρόπο ανάλογο και ουσιαστικό στην κάλυψη του κόστους της κρίσης 

και ότι θα φορολογείται µε δίκαιο τρόπο σε σχέση µε άλλους τοµείς στο µέλλον, καθώς 

και από την επιθυµία να καταργηθούν τα κίνητρα για τις υπερβολικά ριψοκίνδυνες 

δραστηριότητες των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, να συµπληρωθούν τα κανονιστικά 

µέτρα τα οποία στοχεύουν στην αποφυγή µελλοντικών κρίσεων και να δηµιουργηθούν 

πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς προϋπολογισµούς ή για τους στόχους συγκεκριµένων 

πολιτικών. 

4) Υπό το πρίσµα αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε στις 28.9.2011 πρόταση οδηγίας του 

Συµβουλίου για ένα κοινό σύστηµα φορολόγησης των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών 

και για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/7/ΕΚ1. Βασικός στόχος αυτής της πρότασης 

ήταν να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η αποφυγή 

στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. 

                                                 

1 COM (2011) 594 final της 28ης Σεπτεµβρίου 2011. 
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5) Κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 2012, διαπιστώθηκε ότι το κοινό 

σύστηµα φορολόγησης των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) όπως προτάθηκε από 

την Επιτροπή, δεν έτυχε οµόφωνης στήριξης. Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012 εξάλλου αναφέρεται ότι η προτεινόµενη οδηγία δεν θα 

εγκριθεί από το Συµβούλιο εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Κατά τη σύνοδο του 

Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012, επισηµάνθηκαν οι υφιστάµενες και βασικές διαφορές 

απόψεων όσον αφορά την ανάγκη καθιέρωσης ενός κοινού συστήµατος ΦΧΣ σε επίπεδο 

ΕΕ και επιβεβαιώθηκε ότι η αρχή της εναρµονισµένης φορολόγησης των 

χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών δεν θα τύχει οµόφωνης στήριξης στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου στο άµεσο µέλλον.  

6) Υπό αυτές τις συνθήκες, ένδεκα κράτη µέλη και συγκεκριµένα το Βέλγιο, η Γερµανία, η 

Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία 

και η Σλοβακία υπέβαλαν αντίστοιχα αιτήµατα στην Επιτροπή µε επιστολές που 

παρελήφθησαν µεταξύ της 28ης Σεπτεµβρίου και της 23ης Οκτωβρίου 2012, στις οποίες 

διατύπωναν την επιθυµία τους να εγκαθιδρύσουν ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ τους 

στον τοµέα του ΦΧΣ. Τα εν λόγω κράτη µέλη ζήτησαν να βασίζεται το εύρος και οι στόχοι 

της ενισχυµένης συνεργασίας στην πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή. 

Αναφέρθηκαν επίσης ιδιαιτέρως και στην ανάγκη αποτροπής των πράξεων φοροδιαφυγής, 

των στρεβλώσεων και της επιλογής άλλης δικαιοδοσίας. 

7) Η ενισχυµένη συνεργασία θα πρέπει να παράσχει το απαιτούµενο θεσµικό πλαίσιο για τη 

θέσπιση κοινού συστήµατος ΦΧΣ στα συµµετέχοντα κράτη µέλη και να διασφαλίσει ότι 

εναρµονίζονται τα βασικά στοιχεία του φόρου. Θα πρέπει επίσης µε τον τρόπο αυτό να 

αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού η παροχή κινήτρων για την επιλογή ευνοϊκότερου 

φορολογικού καθεστώτος και οι στρεβλώσεις µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών αγορών 

καθώς και οι δυνατότητες διπλής φορολόγησης ή µη φορολόγησης καθώς και οι πράξεις 

φοροδιαφυγής. 



 

 

16977/12  GA/nm 4 

 DG G 1B  EL 

8) Πληρούνται συνεπώς οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 της ΣΕΕ και στα άρθρα 

326 και 329 της ΣΛΕΕ 

9) Κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012 διαπιστώθηκε και ακολούθως 

επιβεβαιώθηκε στις 10 Ιουλίου 2012 ότι ο στόχος της έγκρισης ενός κοινού συστήµατος 

ΦΧΣ δεν µπορεί να επιτευχθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από την Ένωση στο 

σύνολό της. Κατά συνέπεια, πληρούται ο όρος που προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφος 2 

της ΣΕΕ ότι η ενισχυµένη συνεργασία µπορεί να εγκριθεί µόνο ως έσχατη λύση. 

10) Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρµογής εντός του οποίου θα µπορούσε να λάβει χώρα η 

ενισχυµένη συνεργασία, ήτοι η θέσπιση κοινού συστήµατος ΦΧΣ εντός της Ένωσης, 

αποτελεί πεδίο που καλύπτεται από το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ και κατά συνέπεια από τις 

Συνθήκες.  

11) Η ενισχυµένη συνεργασία για τη θέσπιση κοινού συστήµατος ΦΧΣ έχει ως στόχο να 

διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής της 

συνεργασίας, αποφεύγεται η συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών καθεστώτων και κατά 

συνέπεια ο περιττός κατακερµατισµός της αγοράς και τα επακόλουθα προβλήµατα υπό τη 

µορφή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, εκτροπών του εµπορίου µεταξύ προϊόντων, 

φορέων και γεωγραφικών περιοχών καθώς και κινήτρων για τις επιχειρήσεις να 

αποφεύγουν τη φορολόγηση µέσω δραστηριοτήτων µικρής οικονοµικής αξίας. Τα θέµατα 

αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία στο σχετικό τοµέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα 

κινητές φορολογικές βάσεις. Συνεπώς, διευκολύνει την πραγµάτωση των στόχων της 

Ένωσης, προστατεύει τα συµφέροντά της και ενισχύει τη διαδικασία ολοκλήρωσής της 

σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 1 της ΣΕΕ. 
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12) Η θέσπιση κοινού εναρµονισµένου συστήµατος ΦΧΣ δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο 

των αποκλειστικών αρµοδιοτήτων της Ένωσης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

της ΣΛΕΕ. ∆εδοµένου ότι εξυπηρετεί τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σύµφωνα µε 

το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ, εµπίπτει στις συντρέχουσες αρµοδιότητες της Ένωσης κατά την 

έννοια του άρθρου 4 της ΣΛΕΕ και κατά συνέπεια εµπίπτει στις µη αποκλειστικές 

αρµοδιότητες της Ένωσης. 

13) Η ενισχυµένη συνεργασία στο σχετικό τοµέα σέβεται τις Συνθήκες και το δίκαιο της 

Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 326 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Σύµφωνα µε το άρθρο 326 

δεύτερη παράγραφος της ΣΛΕΕ, οι εν λόγω συνεργασίες δεν θίγουν την εσωτερική αγορά 

ούτε την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· δεν συνιστούν διάκριση ή φραγµό 

στις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών ούτε προκαλούν στρεβλώσεις του 

ανταγωνισµού µεταξύ τους. 

14) Η ενισχυµένη συνεργασία στον εν λόγω τοµέα σέβεται τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που δεν συµµετέχουν σε αυτές σύµφωνα µε το 

άρθρο 327 της ΣΛΕΕ. Ένα τέτοιο σύστηµα δεν θα επηρέαζε τη δυνατότητα των µη 

συµµετεχόντων κρατών να διατηρήσουν ή να καθιερώσουν ΦΧΣ βάσει µη 

εναρµονισµένων εθνικών κανόνων. Το κοινό σύστηµα ΦΧΣ θα παρέχει δικαιώµατα 

φορολόγησης στα συµµετέχοντα κράτη µέλη µόνο βάσει κατάλληλων συνδετικών 

στοιχείων. 

15) Με την επιφύλαξη των ενδεχόµενων προϋποθέσεων συµµετοχής που ορίζονται στην 

παρούσα απόφαση, η ενισχυµένη συνεργασία στο συγκεκριµένο τοµέα είναι ανοικτή ανά 

πάσα στιγµή σε όλα τα κράτη µέλη που επιθυµούν να τηρήσουν τις πράξεις οι οποίες 

έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 328 της ΣΛΕΕ, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  
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Άρθρο 1 

Το Βασίλειο του Βελγίου, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η ∆ηµοκρατία της 

Εσθονίας, η Ελληνική ∆ηµοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική ∆ηµοκρατία, η Ιταλική 

∆ηµοκρατίας, η ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της 

Σλοβενίας και η Σλοβακική ∆ηµοκρατία, εξουσιοδοτούνται να καθιερώσουν ενισχυµένη 

συνεργασία µεταξύ τους στον τοµέα της θέσπισης κοινού συστήµατος φορολόγησης των 

χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος 

 


