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Remiss av Europeiska kommissionens förslag; Proposal for a Council Directive
implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax,
COM(2013) 71 final
Generellt är Finansförbundet skeptiskt till den lösning som Kommissionen föreslår och innebörden
av den överenskommelse som träffats mellan de elva berörda länderna. Förslaget innebär en risk för
snedvridning av konkurrensen inom den europeiska finanssektorn, då man skapar ett regelverk som
bara gäller för vissa länder och därmed skapar potentiella handelshinder på den inre marknaden.
Finansförbundet eftersträvar ett ”level playing field” på finans- och värdepappersmarknaderna, då
det är viktigt att samma krav gäller för alla liknande typer av bolag för att undvika snedvridning av
konkurrens, vilket Kommissionen själv påpekar riskerna med: ”(n)on harmonisation of FTT leads to
tax arbitrage and potential double or non-taxation. This not only prevents financial transactions to be
carried out on a level playing field, but also affects revenues of Member States.”
Trots att man själv konstaterar att dubbelbeskattning är något icke önskvärt, framgår det inte riktigt
om Kommissionen har analyserat frågan i den utsträckning man hade kunnat förvänta sig. I den
“impact assessment” som Kommissionen genomfört konstateras att “(i)t belongs to the nature of a
process of enhanced cooperation in the field of taxation that it cannot succeed in avoiding all
occurrences of double taxation within the European Union for as long as not all Member States of
the European Union participate in this cooperation.” Kommissionen implicerar också i den officiella
presentation om förslaget som återfinns på Kommissionens hemsida att lösningen på eventuell
dubbelbeskattning är helt enkelt att gå med i FTT-samarbetet.
Finansförbundet är vidare tveksamt till vissa skrivningar i förslaget, som bl.a. innebär en vidsträckt
skyldighet för företag etablerade i länder utanför samarbetsområdet att betala transaktionsskatt.
Kommissionen skriver att “(t)he residence principle is supplemented also by elements of the
"issuance principle" as a last resort, in order to improve the resilience of the system against
relocation. Indeed, by complementing the residence principle with the issuance principle, it will be
less advantageous to relocate activities and establishments outside the FTT jurisdictions, since
trading in the financial instruments subject to taxation under the latter principle and issued in the
FTT jurisdictions will be taxable anyway. This applies where none of the parties to the transaction
would have been “established” in a participating Member State, on the basis of the criteria set out in
the Commission’s initial proposal but where such parties are trading in financial instruments issued
in that Member State. This concerns essentially shares, bonds and equivalent securities, moneymarket instruments, structured products, units and shares in collective investment undertakings and
derivatives traded on organised trade venues or platforms. In the context of the issuance principle,
which also underlies certain existing national financial sector taxes, the transaction is linked to the
participating Member State in which the issuer is located. The persons involved in such transaction
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will be deemed to be established in that Member State because of this link, and the financial
institution(s) concerned will have to pay FTT in that State.”
Detta innebär att trots att ingen av affärsparterna är etablerade i något av de 11 berörda länderna blir
de ändå skattskyldiga om de handlar med en produkt som är utfärdad i ett av dessa länder, vilket
Finansförbundet anser vara väl långtgående.
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