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PROPOZYCJE NOWYCH ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA UNIJNEGO BUDŻETU 
W LATACH 2014-2020 

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska* 

W	ostatnich	 latach	narasta	 krytyka	 systemu	 finanso-
wania	UE.	W	grudniu	2005	r.,	kiedy	z	trudem	uzgodnio-
no	Perspektywę	finansową	2007-2013,	ustalono	też,	że	
w	latach	2008-2009	nastąpi	przegląd	budżetu	i	zostaną	
m.	 in.	 przedyskutowane	 zmiany	 sposobu	 finansowania	
działań	 UE.	 Komisja	 przygotowała	 odpowiedni	 doku-
ment	 i	 przedstawiła	 go	 w	 2010	 r.	 Jednakże	 problemy	
z	ratyfikacją	Traktatu	z	Lizbony,	narastający	kryzys	finan-
sowy	 oraz	 inne	 czynniki	 sprawiły,	 że	 żadnych	 zmian	
w	 systemie	 finansowania	 UE	 nie	 udało	 się	 wówczas	

przeprowadzić.	Do	dyskusji	wrócono	w	połowie	czerw-
ca	2011	r.,	kiedy	to	Komisja	zaprezentowała	projekt	Wie-
loletnich	 ram	 finansowych	 na	 lata	 2014-2020.	 Jest	 to	
pakiet	zasadniczych	zmian	w	budżecie	Unii,	zwłaszcza	
systemu	 jego	 dochodów.	 Gdyby	 propozycje	 Komisji	
zostały	przyjęte,	nastąpiłyby	największe	zmiany	systemu	
finansowania	UE	od	czasu	reformy	budżetowej	J.	Delor-
sa	z	1988	r.	W	artykule	ograniczono	się	do	przestawienia	
propozycji	dwóch	nowych	źródeł	finansowania	unijnego	
budżetu,	 którymi	 są	modyfikacja	 dochodu	opartego	 na	
VAT	 (tzw.	 nowy	 VAT)	 oraz	 nowy	 podatek	 unijny	 od	
transakcji	finansowych	(PTF).

Celem	 niniejszego	 artykułu	 jest	 krytyczna	 analiza	
tych	propozycji,	tj.	przedstawienie	zasad	i	przyczyn	sto-
sowania	nowych	podatków	oraz	ocena	obu	podatków.	
Kryteriami	oceny	będą	a/	 teoretyczne	kryteria	optymal-
nego	sposobu	finansowania	budżetu	oraz	b/	realność	ich	

jest	 przede	 wszystkim	 domeną	 dużych	 wielonarodo-
wych	firm.

O	 ile	 w	 pozostałych	 krajach	 EŚW	 (oprócz	 Polski)	
przeszło	90%	wartości	eksportu	dóbr	 finalnych	do	naj-
większych	gospodarek	rozwijających	się	było	w	2011	r.	
skoncentrowane	w	kategoriach	o	wysokiej	 intensywno-
ści	handlu	w	ramach	GVC,	to	w	przypadku	Polski	było	
to	 niewiele	 ponad	2/3.	Udział	 Polski	w	 eksporcie	 tych	
kategorii	wyniósł	zaledwie	7%	(tj.	 trzykrotnie	mniej	niż	
w	 całym	 eksporcie	 EŚW	do	Chin,	 Indii	 i	 Brazylii).	 Tak	
małe	znaczenie	towarów	związanych	z	handlem	korpo-
racyjnym	w	polskim	eksporcie	na	tle	pozostałych	krajów	
EŚW	może	świadczyć,	że	korporacje	wielonarodowe	na	
lokalizację	swojej	produkcji	wybierały	dotychczas	raczej	
inne	kraje	regionu	niż	Polskę.

                    
1	Jedynie	w	przypadku	Słowacji	Chiny	znajdują	się	wśród	dzie-

sięciu	najważniejszych	rynków	eksportowych	(10.	miejsce).	Jedno-
cześnie	ze	Słowacji	na	rynek	chiński	w	2011	r.	trafiło	2,7%	warto-
ści	eksportu	(tj.	najwięcej	spośród	wszystkich	krajów	EŚW).

2 Specjalizacja kraju x	na	rynku	kraju	y	ma	miejsce	gdy	udział	
kraju y w eksporcie kraju x	jest	większy	niż	udział	kraju	y w eks-
porcie	światowym.	Jeśli	udział	ten	jest	mniejszy,	można	–	zdaniem	
autora	–	mówić	o	despecjalizacji.	

3	W	latach	2000-2011	nastąpiły	zasadnicze	zmiany	w	struktu-
rze	 eksportu	 krajów	 EŚW	 do	 Chin,	 Indii	 i	 Brazylii,	 w	 kierunku	
zwiększenia	 udziału	 produktów	 bardziej	 przetworzonych.	 O	 ile	
bowiem	 na	 początku	 dekady	 na	 produkty	 klasyfikowane	 jako	
maszyny	i	urządzenia	(SITC	7)	przypadało	niewiele	ponad	40%,	to	
po	jedenastu	latach	ich	udział	zwiększył	się	do	blisko	60%	(pod-
czas	gdy	w	krajach	UE-15	w	całym	tym	okresie	utrzymywał	się	na	
zbliżonym	 poziomie	 –	 ok.	 55%).	 Jednocześnie	 zmniejszyło	 się	
znaczenie	produktów	klasyfikowanych	wg	surowca	(SITC	6)	oraz	
surowców	 innych	 niż	 paliwa	 (SITC	 2).	 Obecnie	 w	 porównaniu	

z	 krajami	UE-15	w	 EŚW	mniejszą	 rolę	 odgrywają	 produkty	 che-
miczne	 (ich	 udział	 w	 eksporcie	UE-15	wyniósł	 w	 2011	 r.	 13%;	
wobec	8%	w	krajach	EŚW).	

4	Wartość	jednostkowa	została	tu	obliczona	na	podstawie	war-
tości	 eksportu	 oraz	 eksportu	 wyrażonego	 w	 jednostkach	 fizycz-
nych	 (kilogramy)	 na	 podstawie	 danych	 z	 bazy	 Eurostat-Comext.	
Tak	 policzony	 wskaźnik	 nie	 odzwierciedla	 w	 pełni	 złożoności	
kwestii	związanych	z	wartością	dodaną	w	handlu	zagranicznym.	
Jednak	w	zestawieniu	z	innymi	wskaźnikami	związanymi	ze	zmia-
nami	 w	 strukturze	 towarowej,	 jak	 i	 geograficznej	 wskazuje	 na	
ogólne	procesy	zachodzące	w	tej	dziedzinie.			

5	W	2011	 r.	na	kraje	EŚW	przypadało	4%	wartości	 eksportu	
Unii	 Europejskiej	 do	Chin,	 Indii	 i	 Brazylii	 traktowanych	 łącznie,	
podczas	gdy	w	przypadku	eksportu	 realizowanego	wewnątrz	UE	
ich	udział	wyniósł	wówczas	14%,	a	w	przypadku	eksportu	do	Rosji	
–	22%.	

6	Łączny	udział	Chin,	Indii	i	Brazylii	w	ogólnym	eksporcie	dóbr	
gotowych	krajów	Europy	Środkowej	i	Wschodniej	wyniósł	w	2011	r.	
zaledwie	1,5%,	a	więc	był	niższy	niż	całkowity	udział	tych	trzech	
gospodarek	w	eksporcie	EŚW.

7	W	2011	r.	z	krajów	EŚW	pochodziło	blisko	1/4	wartości	nie-
mieckiego	importu	części	i	akcesoriów	(BEC	420	i	530),	podczas	
gdy	 udział	 krajów	 regionu	w	 imporcie	Niemiec	wyniósł	 13,0%.	
Jednocześnie	 części	 i	 akcesoria	 stanowią	 niemal	 30%	 importu	
Niemiec	z	EŚW.	Z	kolei	na	Brazylię,	Chiny	i	Indie	przypada	11,7%	
wartości	eksportu	dóbr	gotowych	o	wysokiej	intensywności	handlu	
w	 ramach	 GVC	 i	 11,4%	 części.	 Jednocześnie	 na	 dobra	 finalne	
o	wysokiej	intensywności	handlu	w	ramach	GVC	i	części,	a	więc	
towary	będące	w	największym	zakresie	przedmiotem	handlu	kor-
poracyjnego	 (intra-firm trade)	 przypada	 ¾	 całości	 niemieckiego	
eksportu	do	trzech	największych	gospodarek	rozwijających	się.

8	W	 2000	 r.	 w	 eksporcie	 Słowacji	 łączny	 udział	 Chin,	 Indii	
i	Brazylii	wyniósł	0,6%,	podczas	gdy	w	eksporcie	Polski	–	1,2%.	
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wprowadzenia	w	życie.	W	celu	dokonania	takiej	oceny	
zaprezentowano	teoretyczne	kryteria	optymalnego	syste-
mu	finansowania	budżetu	oraz	przyczyny	krytyki	obec-
nego	 systemu,	 a	 następnie	 zwięźle	 scharakteryzowano	
obie	propozycje	podatkowe	i	oceniono,	na	ile	pozwoli-
łyby	one	wyeliminować	obecną	krytykę	sposobu	 finan-
sowania UE. 

Teoretyczne kryteria wyboru nowych źródeł 
finansowania budżetu UE

W	świetle	teorii	finansów	publicznych	oraz	różnych	
analiz	można	sformułować	kilka	kryteriów,	które	powi-
nien	 spełniać	 optymalny	 system	 finansowania	 budżetu	
UE.	Kryteria	te	są	zwykle	grupowane	w	następujący	spo-
sób1: 
a/ budżetowe	(wystarczalność	oraz	stabilność),
b/	 związane	 z	 ekonomiczną	 efektywnością	 (widocz-

ność,	 prostota,	 niskie	 koszty	 działania,	 efektywna	
alokacja	zasobów),	

c/ sprawiedliwości	poziomej	i	pionowej,	
d/ inne	kryteria.	

Ad	a/	Podatek	spełnia	kryterium	wystarczalności,	jeśli	
pozwala	 na	 pokrycie	 planowanych	wydatków	w	 dłuż-
szym	czasie	(uwzględniając	ich	możliwy	wzrost).	Stabil-
ne	 źródło	ma	 zapewnić	 dochody	w	 dłuższym	 okresie,	
czyli	powinno	być	mało	wrażliwe	np.	na	zmiany	cyklu	
koniunkturalnego	 lub	 zmiany	 cen	 towarów.	 Jeśli	 dany	
podatek	 nie	 zapewnia	 pokrycia	 wszystkich	 wydatków	
oraz	pełnej	stabilności	dochodów	budżetowych,	można	
go	uzupełnić	innym	źródłem	dochodu.	

Ad	 b/	 Ekonomiczna	 efektywność	 jest	 ogólnie	 rozu-
miana	jako	zdolność	do	osiągnięcia	celu	przy	możliwie	
najmniejszych	kosztach.	P.	Cattoir	wyodrębnił	trzy	aspek-
ty	efektywności:
1)	 Widoczność,	 rozumiana	 jako	 świadomość	podatni-

ków	w	 jakim	zakresie	 finansują	działania	Unii	 i	na	
co	 są	 przeznaczane	 ich	 podatki.	 To	 pozwala	 wła-
dzom	lepiej	uzasadnić	wydatki	i	uzyskać	przyzwole-
nie	na	ewentualny	ich	wzrost	(i	zwiększenie	unijne-
go	budżetu).	

2)	 Koszty	poboru	powinny	być	relatywnie	niskie.
3)	 Efektywna	 alokacja	 zasobów.	 Podatki	 modyfikują	

strukturę	 cen	 w	 gospodarce,	 a	 to	 oddziałuje	 na	
zachowania	podmiotów.	Przy	podatku	należy	więc	
wziąć	 pod	 uwagę	 gospodarcze	 i	 społeczne	 skutki	
jego	wprowadzenia,	w	 tym	wpływ	 na	 poziom	 cen	
(podatki	 z	 reguły	 podwyższają	 poziom).	 Niekiedy	
podatek	jest	celowo	wprowadzany	dla	skorygowania	
niedoskonałości	rynku	–	jak	w	przypadku	podatków	
mających	 przyczyniać	 się	 do	 ochrony	 środowiska,	
bądź	też	dla	osiągnięcia	zmiany	zachowania	(decy-
zji)	 podmiotów	 (np.	 celem	 wysokiej	 akcyzy	 na	
papierosy,	które	są	szkodliwe	dla	zdrowia,	jest	ogra-
niczenie	ich	nabywania	i	w	ten	sposób	zmniejszenie	
ich	palenia).	Wpłaty	do	budżetu	UE	z	tytułu	podat-
ków	winny	więc	oddziaływać	na	efektywny	rozdział	

zasobów	ekonomicznych,	np.	przyczyniając	 się	do	
poprawy	 funkcjonowania	 rynku	 wewnętrznego,	
realizując	jednocześnie	inne	cele,	np.	ograniczające	
negatywne	efekty	zewnętrzne	dla	środowiska.	

Ad c/ „Dobry”	podatek	powinien	być	nie	tylko	efek-
tywny,	ale	też	powinien	zapewnić	pewien	stopień	„spra-
wiedliwości”	(„równości”)	obciążeń	podatkowych.	Opo-
datkowanie	 prowadzi	 bowiem	do	 redystrybucji	 docho-
dów,	 a	 więc	 ma	 związek	 ze	 społecznym	 poczuciem	
sprawiedliwości	podziału	dochodu	(i	majątku)2.	Kryteria	
zapewnienia	sprawiedliwości	nie	są	 jednak	oczywiste3. 
W	odniesieniu	do	osób	indywidualnych	mówi	się	zazwy-
czaj	o	dwóch	koncepcjach:	sprawiedliwości	„poziomej”	
i	„pionowej”4.	Sprawiedliwość	pozioma	oznacza	„równe	
traktowanie	 równych”.	 Jednakowo	 zamożni	 obywatele	
w	 różnych	 państwach	 UE	 powinni	 być	 jednakowo	
(„równo”)	 traktowani	 pod	względem	podatkowym.	Dla	
zapewnienia	takiej	równości	potrzebne	jest	zdefiniowa-
nie	 kryterium	 równości:	 czy	 ma	 być	 nim	 zdolność	 do	
płacenia	podatku	 („zdolność	podatkowa”)	 czy	 też	 inne	
kryterium.	 Kryterium	 sprawiedliwości	 poziomej	 byłoby	
automatycznie	 spełnione	przy	wspólnej	bazie	podatko-
wej	i	jednakowym	poziomie	stawek	we	wszystkich	pań-
stwach UE. 

Sprawiedliwość	„pionowa”	dotyczy	zazwyczaj	podzia-
łu	obciążeń	między	obywateli.	Jej	zapewnienie	wymaga	
więc	ustanowienia	podstawy,	według	której	różnicowa-
na	będzie	zdolność	podatkowa	i	zgodnie	z	nią	rozkładane	
indywidualne	 ciężary	 podatkowe5.	 Próby	 rozwiązania	
problemu	 sprawiedliwości	 pionowej	 nawiązują	 do	 idei	
„równej	ofiary	każdego	na	rzecz	ogółu”6. Z koncepcji tej 
wynika,	 że	 każdy	 powinien	 partycypować	 w	 obciąże-
niach	podatkowych	w	takiej	wysokości,	by	ofiara	ponie-
siona	 w	 wyniku	 opodatkowania	 i	 wyrażona	 ubytkiem	
użyteczności	 była	 dla	 każdego	 podatnika	 identyczna.	
Sama	 idea	 jest	 dość	 powszechnie	 akceptowana	 jako	
przejaw	poczucia	sprawiedliwości.	Problemy	pojawiają	
się	w	momencie	praktycznego	jej	zastosowania	(jej	kon-
kretnych	miar).	

Ad	 d/	 „Dobry”	 budżet	 powinna	 cechować	 również	
możliwie	 wysoka autonomia	 finansowa. W	 przypadku	
budżetu	unijnego	oznacza	to	uniezależnienie	od	budże-
tów	narodowych.	Autonomia	 jest	większa,	 jeśli	 istnieje	
bezpośredni	związek	wpłat	z	płatnikami,	tj.	budżet	uzy-
skuje	przynajmniej	istotną	część	środków	bezpośrednio	
od	 płatników	 (obywateli	 i	 przedsiębiorstw),	 a	 nie	 za	
pośrednictwem	budżetów	państw	członkowskich7. 

Jak	 pisze	 P.	 Cattoir,	 wszystkie	 analizy	 teoretyczne	
i	 empiryczne	wskazują,	 że	 nie	ma	 czegoś	 takiego,	 jak	
„optymalne”	 źródło	 (np.	 podatek)	 finansujące	 unijny	
budżet,	które	by	spełniało	wszystkie	teoretyczne	kryteria.	
Należy	 mówić	 o	 większych	 lub	 mniejszych	 zaletach	
(i	wadach)	danego	rozwiązania	w	porównaniu	z	innymi	
propozycjami.	Powyższe	stwierdzenie	nie	powinno	pro-
wadzić	 do	 wniosku,	 że	 –	 wobec	 braku	 rozwiązania	
optymalnego	–	nie	należy	stosować	podatku	jako	źródła	
przychodów	unijnego	budżetu.	Wniosek	powinien	być	
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raczej	taki,	że	wybór	którejkolwiek	z	propozycji	podat-
kowych	zależy	od	 tego,	które	kryteria	są	najważniejsze	
dla	decydenta	–	w	naszym	przypadku,	które	kryteria	są	
akceptowane	 przez	 wszystkie	 państwa	 UE.	 Decyzja	
o	 zmianie	 sposobu	 finansowania	 UE,	 w	 tym	 o	 każdej	
zmianie	 podatkowej,	musi	 być	 bowiem	podjęta	 jedno-
myślnie.	

Zarzuty wobec obecnego systemu

Budżet	 UE	 jest	 finansowany	 obecnie	 zasadniczo	
z	trzech	źródeł:	(a)	z	części	tradycyjnych	zasobów	wła-
snych	(stanowi	je	75%	wpływów	z	ceł	importowych	oraz	
opłat	cukrowych);	(b)	z	części	wpływów	z	VAT;	(c)	z	wpłat	
opartych	na	DNB.	Główną	zaletą	tego	systemu	jest	jego	
obfitość,	 tj.	 możliwość	 pokrywania	 co	 roku	 wydatków	
bez	deficytu8,	co	jest	możliwe	dzięki	wyrównującej	roli	
DNB.	 Jednak	 ten	mieszany	 system	 spełnia	 bardzo	 nie-
wiele	 kryteriów	 optymalnego	 sposobu	 finansowania	
budżetu	i	od	bardzo	wielu	lat	jest	krytykowany,	a	ostatni	
kryzys	pogłębił	tę	krytykę9. 

Do	 najczęściej	 formułowanych	 w	 literaturze	 wad	
obecnego	 systemu	 finansowania	 budżetu	 UE	 zaliczyć	
należy	następujące10:

1/	Obecny	system	oparty	jest	głównie	na	narodowych	
wpłatach,	które	są	przekazywane	bezpośrednio	z	krajo-
wych	budżetów.	W	2012	r.	wpłaty	narodowe	stanowiły	
84%	dochodów	unijnego	 budżetu,	 z	 tego	 73%	wpłaty	
z	 tytułu	DNB	 oraz	w	 11%	wpłaty	 z	 tytułu	 VAT.	 Tylko	
15%	wpływów	 do	 unijnego	 budżetu	 pochodziło	 z	 ceł	
i	 opłat	 cukrowych,	 a	 pozostałe	 1%	 stanowiły	 dochody	
różne.	Wpłaty	z	tytułu	DNB	oraz	z	VAT	są	zapisywane	
w	 budżetach	 narodowych.	 Możliwość	 łatwego	 ich	
porównania	 z	 transferami	 uzyskiwanymi	 z	 budżetu	UE	
sprawia,	że	w	negocjacjach	budżetowych	państwa	kieru-
ją	się	tzw.	logiką	„słusznego	zwrotu”	(juste retour),	czyli	
oczekują,	że	ich	pozycja	netto	w	rozliczeniach	z	budże-
tem	UE	będzie	możliwie	najkorzystniejsza	 i	porównują	
ją	 z	 pozycjami	 pozostałych	 państw,	 w	 tym	 przede	
wszystkim	znajdujących	się	w	podobnej	sytuacji	ekono-
micznej.	Jest	to	podejście	nie	uwzględniające	szerszych	
korzyści,	 nie	 tylko	 ekonomicznych,	 ale	 i	 tzw.	wartości	
dodanej	integracji,	a	więc	korzyści	wykraczających	poza	
ostatecznych	beneficjentów.

2/	 Wpłaty	 z	 tytułu	 VAT	 są	 bardzo	 nieprzejrzyste,	
ponieważ	 są	oparte	nie	na	 faktycznych	 stawkach,	a	na	
sztucznym	 systemie,	 w	 którym	 są	 obliczane	 od	 teore-
tycznej	stawki	zharmonizowanej	(a	więc	pomijają	różne	
odstępstwa	od	stawek	zharmonizowanych,	które	istnieją	
w	 poszczególnych	 państwach).	 Teoretyczną	 stawkę	
wprowadzono	 w	 celu	 skompensowania	 narodowych	
derogacji	od	unijnych	przepisów	VAT,	w	tym	zwłaszcza	
zróżnicowanych	stawek	 (np.	 stosowania	przez	niektóre	
państwa	stawek	zerowych,	których	nie	powinno	być).

3/	Wpłaty	wynikające	z	wysokości	pobranego	VAT	są	
uważane	za	niesprawiedliwe	z	uwagi	na	 ich	 regresyw-
ność	(wpłata	oparta	na	VAT	stanowi	relatywnie	większe	

obciążenie	dla	państw	mniej	 zamożnych,	których	oby-
watele	 przeznaczają	 większość	 wydatków	 na	 towary	
i	 usługi	 obciążone	 podatkiem	 VAT,	 niż	 dla	 państw	
zamożnych,	których	obywatele	oszczędzają	część	swych	
dochodów,	a	oszczędności	nie	są	obciążone	tym	podat-
kiem).	 Wprawdzie	 wprowadzono	 limit	 podstawy	 obli-
czeń	 (zharmonizowana	 podstawa	 podatku	 nie	 może	
przekraczać	 50%	DNB	 danego	 państwa	 –	 jest	 to	 tzw.	
capping),	ale	nie	wyeliminował	on	problemu.	

4/	 Istotnym	 powodem	 zarzutów	 wobec	 obecnego	
systemu	 są	 różnego	 rodzaju	 mechanizmy	 korekcyjne.	
Najbardziej	znany	jest	rabat	brytyjski,	czyli	obniżona	od	
1984	 r.	wpłata	Wielkiej	Brytanii.	Cztery	 inne	zamożne	
państwa	(Niemcy,	Austria,	Holandia	i	Szwecja)	korzysta-
ją	 z	 tzw.	 „rabatu	 od	 rabatu	 brytyjskiego”,	 gdyż	 w	 nie	
w	pełnym	zakresie	 finansują	 lukę	w	budżecie	powstałą	
z	 tytułu	 obniżonej	 wpłaty	 Wielkiej	 Brytanii.	 Ponadto,	
również	wymienione	cztery	państwa	korzystają	z	rabatu	
w	 postaci	 obniżonej	 stawki	 poboru	 dochodu	 z	 VAT,	
a	Holandia	i	Szwecja	mają	ulgę	w	formie	ryczałtu	z	tytu-
łu	wpłat	 opartych	 na	DNB.	 Ponieważ	 budżet	UE	musi	
być	zrównoważony	(jest	to	zasada	traktatowa),	obniżone	
wpłaty	muszą	być	pokryte	przez	pozostałych	członków	
UE,	 którymi	 są	 głównie	 państwa	mniej	 zamożne.	 Taki	
system	nie	może	być	oczywiście	uznany	za	sprawiedli-
wy.	 Taki	 system	 nie	 może	 być	 oczywiście	 uznany	 za	
sprawiedliwy.	

5/	System	finansowania	UE	nie	spełnia	warunku	trak-
tatowego,	zgodnie	z	którym	„bez	uszczerbku	dla	innych	
dochodów	budżet	 jest	 finansowany	 całkowicie	 z	 zaso-
bów	własnych”	(art.	311	Traktatu	o	funkcjonowaniu	Unii	
Europejskiej	 –	 TFUE).	 Od	 początku	 integracji	 europej-
skiej	chodziło	bowiem	o	to,	by	budżet	był	niezależny	od	
państw	członkowskich,	a	więc	„autonomiczny”	i	“odpo-
lityczniony”.	Tymczasem	prawdziwie	autonomiczne	źró-
dło	(cła	i	opłaty	cukrowe)	stanowi	jedynie	15%	dochodu,	
a	 84%	 wydatków	 budżetu	 jest	 finansowane	 wpłatami	
z	tytułu	VAT	i	DNB.

Powyższe	 cechy	 sprawiają,	 że	 system	 finansowania	
budżetu	UE	 jest	 skomplikowany,	 niesprawiedliwy,	 nie-
przejrzysty	i	niezrozumiały	dla	przeciętnego	obywatela.	

Nasuwa	 się	 pytanie,	 dlaczego	 w	 ostatnich	 dwóch	
latach	nasiliły	się dyskusje	nad	zmianami	sposobu	finan-
sowania	unijnego	budżetu,	 skoro	 już	wcześniej	 był	 on	
oceniany	negatywnie.	Główną	przyczyną	jest	niewątpli-
wie	potrzeba	opracowania	i	przyjęcia	nowego	wielolet-
niego	budżetu	na	lata	2014-2020	w	związku	z	upływa-
jącym	niedługo	terminem	obowiązywania	obecnych	zasad	
budżetowych,	 przyjętych	 na	 lata	 2007-2013.	 Ponadto,	
Traktat	 z	Lizbony	wprowadził	pewne	zmiany,	które	od	
strony	 formalnej	 ułatwiają	 modyfikację	 zasobów	 wła-
snych.	 Art.	 311	 TFUE	 wyraźnie	 bowiem	 wskazuje,	 że	 
„…	można	ustanawiać	nowe	lub	uchylać	istniejące	kate-
gorie	 zasobów	własnych.	Decyzja	 ta	wchodzi	w	 życie	
dopiero	po	jej	zatwierdzeniu	przez	Państwa	Członkow-
skie,	zgodnie	z	ich	odpowiednimi	wymogami	konstytu-
cyjnymi”.	 Poprzednio	 też	 istniała	 taka	 możliwość,	 ale	
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nie	 była	 ona	 tak	 jednoznacznie	 zapisana.	 Wreszcie,	
kryzys	finansowy	i	gospodarczy	wpłynął	na	zmniejszenie	
gotowości	finansowania	wspólnego	budżetu	(pod	hasłem	
oszczędności	w	wydatkach	publicznych).	

Część	państw,	 zmuszonych	do	ograniczania	deficy-
tów	budżetowych,	domaga	się	cięć	również	w	unijnym	
budżecie.	 Jednak	inna	grupa	państw	opowiada	się	zde-
cydowanie	za	utrzymaniem	przynajmniej	obecnej	wyso-
kości	 budżetu	 w	 kategoriach	 realnych.	 Grupa	 ta	 ma	
poparcie	Komisji,	która	argumentuje,	że	zaproponowane	
przez	nią	nowe	źródła	unijnych	dochodów	odciążyłyby	
krajowe	budżety	(por.	dalej).

Nowe źródła finansowania unijnego budżetu 
zaproponowane przez Komisję jesienią 2011 r. 

Ogólne	 założenia	 budżetu	 UE	 na	 lata	 2014-2020	
zostały	 nakreślone	 przez	 Komisję	 w	 dokumencie	 z	 29	
czerwca 2011 r. pt. Budżet z perspektywy „Europy 
2020”11.	 Tego	 samego	dnia	Komisja	przedstawiła	 kon-
cepcję	 zastąpienia	 obecnego	 systemu	 finansowania	
budżetu	UE	nowym	rozwiązaniem,	w	pełni	wykorzystu-
jącym	możliwości	stworzone	na	mocy	Traktatu	z	Lizbo-
ny.	 Koncepcja	 ta	 zawierała	 trzy	 uzupełniające	 się	 ele-
menty:	
a)	 wprowadzenie	nowych	kategorii	zasobów	własnych,
b)	 uproszczenie	składek	państw	członkowskich,	
c)	 reformę	mechanizmów	korekcyjnych.

9	 listopada	 2011	 r.	 propozycje	 aktów	 prawodaw-
czych	z	czerwca	zostały	zaprezentowane	w	zmodyfiko-
wanej,	omówionej	niżej	wersji.12	Komisja	przedstawiła	
dwa	 dokumenty,	 przewidujące	 dwie	 nowe	 kategorie	
zasobów	własnych:	
(1)	projekt	 Decyzji	 Rady	 w	 sprawie	 systemu	 zasobów	

własnych	Unii	Europejskiej.	Wniosek	ten	przewiduje	
wprowadzenie	 dwóch	 nowych	 kategorii	 zasobów	
własnych	–	zasoby	oparte	na	VAT	 (tzw.	nowy	VAT)	
oraz	zasoby	oparte	na	podatku	od	transakcji	finanso-
wych.	Oba	nowe	zasoby	powinny	obowiązywać	od	
1	stycznia	2014	r.13	 Jednocześnie	Komisja	zapropo-
nowała	wyeliminowanie	31	grudnia	2013	r.14	obec-
nego	 sposobu	 wykorzystania	 dochodów	 z	 VAT	 do	
finansowania	budżetu	UE15 

(2)	projekt	Dyrektywy	Rady	w	sprawie	wspólnego	syste-
mu	podatku	od	transakcji	finansowych	(zwanej	dalej	
„dyrektywą	PTF”)	przyjęty	28	września	2011	r.	

Ad	 (1)	 –	 projekt	 nowego	 VAT:	 argumenty	 „za”	
i	„przeciw”	

Zdaniem	 Komisji,	 wprowadzenie	 nowego	 źródła	
w	 formie	 VAT	 umożliwiłoby	 ograniczenie	 nadużyć	
podatkowych	wynikających	obecnie	z	różnic	w	narodo-
wych	systemach	podatkowych	 (różnice	 takie	utrzymują	
się,	mimo	obowiązującej	od	wielu	 lat,	 częściowej	har-
monizacji	zasad	poboru	VAT)	oraz	–	w	efekcie	–	wzmoc-
nienie	 funkcjonowania	 jednolitego	 rynku	 europejskie-
go16.	Ponadto,	ponieważ	nowy	VAT	byłby	pobierany	na	

szczeblu	UE	(w	jednakowy	sposób	od	transakcji	dokony-
wanych	 na	 rynku	 wewnętrznym	 UE),	 zmniejszyłby	 on	
problem	„słusznego	zwrotu”	z	unijnego	budżetu,	jakiego	
oczekują	 poszczególne	 państwa17.	 Cele	 te	 zostałyby	
zrealizowane	dzięki	nowemu	sposobowi	liczenia	zaso-
bów	 budżetu	 UE	 opartych	 o	 VAT.	 Obecnie	 wpłaty	
z	 tytułu	 VAT	 bazują	 na	 podstawie	 statystycznej	 (por.	
argument	2/	w	części	pt.	Zarzuty wobec obecnego sys-
temu),	natomiast	nowy	VAT	byłby	liczony	od	faktycznej	
bazy	 podatkowej	 VAT.	 Proponowana	 stawka	 nowego	
VAT	wynosi	1%.	

Biorąc	pod	uwagę	sprzeciw	wobec	nowego	obciąże-
nia	 podatkowego	 ze	 strony	 konsumentów	 i	 polityków,	
Komisja	proponuje,	by	nowy	VAT	nie	zwiększał	ciężaru	
podatkowego.	W	tym	celu,	obecnie	obowiązujące	krajo-
we	 stawki	 VAT	 zostałyby	 podzielone	 na	 dwie	 części:	
stawkę	europejską	i	krajową:	np.	w	Polsce	obecna	staw-
ka	podstawowa	23%	zostałaby	podzielona	na	nowy	VAT	
(w	wysokości	1%),	odprowadzany	do	budżetu	unijnego	
oraz	 na	 VAT	 pozostający	 nadal	 w	 polskim	 budżecie	
(22%).	Jeżeli	stawka	VAT	wynosi	0%,	nowy	VAT	powi-
nien	 też	 wynieść	 0%,	 by	 nie	 wprowadzać	 nowego	
podatku. 

Proponowana	wpłata	 do	 budżetu	UE	 oparta	 o	 VAT	
będzie	nadal	wymagała	obliczeń	dokonywanych	przez	
państwo	członkowskie,	tyle	że	znacząco	uproszczonych	
w	 porównaniu	 do	 obecnej	 metody	 obliczeniowej	 (np.	
ograniczona	 zostanie	 ilość	 korekt,	 nie	 będzie	 potrzeby	
obliczania	 kompensat,	 nastąpi	 eliminacja	 konieczności	
obliczania	średniej	ważonej	stawki	VAT).	

Kolejne kroki obliczania zasobu własnego opartego na 
nowym VAT

1.	 Obliczenie	 dochodu	 netto	 z	 tytułu	 VAT	 w	 ciągu	 roku	
kalendarzowego	 (skorygowanego	 o	 kwoty	 wybranych	
korekt,	np.	wykluczenie	odsetek	i	grzywien).

2.	Pomnożenie	dochodu	netto	z	 tytułu	VAT	przez	 jednolity	
dla	 wszystkich	 państw	 członkowskich	 średni	 udział	
wpływów	 z	 podatku	 VAT	 pochodzących	 od	 transakcji	
opodatkowanych	stawką	podstawową.

3.	 Podzielenie	 wyniku	 przez	 wartość	 stawki	 podstawowej	
występującej	w	danym	kraju.

4.	Otrzymanie	podstawy	opodatkowania	VAT.
5.	 Pomnożenie	 podstawy	 VAT	 przez	 proponowaną	 stawkę	

nowego	VAT	tj.	1%.	

Najwięcej	 zastrzeżeń	 państw	 członkowskich	 budzi	
propozycja	 ustalenia	 przez	 Komisję	 ww.	 średniego	
udziału	 wpływów	 z	 podatku	 VAT	 pochodzących	 od	
transakcji	opodatkowanych	stawką	podstawową.	Zauwa-
żano	 bowiem,	 że	 udziały	 dla	 poszczególnych	 państw	
członkowskich	mogą	 się	znacznie	 różnić,	 zatem	stoso-
wanie	 jednolitego	 udziału	 będzie	 nieadekwatne	 do	
warunków	 tych	 państw	 i	 doprowadzi	 ponownie	 do	
sztucznych	 wyliczeń	 baz	 podatkowych	 w	 tych	 pań-
stwach.	Na	razie	jednak,	nie	przedstawiono	lepszej	pro-
pozycji.	
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Ad	(2) – projekt	PTF:	argumenty	„za”	i	„przeciw”	

Drugie,	zupełnie	nowe	źródło	finansowania	unijnego	
budżetu,	zaproponowane	przez	Komisję,	to	podatek	od	
transakcji	finansowych18.	Zastąpiłby	on	w	części	obecny	
system	finansowania	UE.	Argumenty	Komisji19 na rzecz 
wprowadzenia	takiego	podatku	są	następujące:	

a/	 Nowe	 rozwiązanie	 odciążyłoby	 budżety	 narodo-
we,	z	których	pochodzi	większość	krajowych	wpłat	do	
budżetu	UE (por.	szerzej	omówienie	w	części	pt.	Zarzu-
ty wobec obecnego systemu).	 Tym	 samym	 łatwiejsza	
byłaby	konsolidacja	krajowych	budżetów,	co	w	niektó-
rych	 państwach	 UE	 jest	 obecnie	 pierwszoplanowym	
zadaniem	wobec	utrzymujących	się	wysokich	deficytów	
budżetowych	 i	 długu.	 Zmniejszenie	 wpłat	 z	 tytułu	
dochodu	narodowego	brutto	na	rzecz	PTF	zmniejszyło-
by	 też	 skłonność	 państw	 do	 posługiwania	 się	 logiką	
„słusznego	zwrotu”.	

b/	Poprzez	nowy	podatek	sektor	finansowy,	który	wg	
dość	 powszechnej	 opinii	 przyczynił	 się	 istotnie	 do	
powstania	kryzysu	na	rynkach	 finansowych,	partycypo-
wałby	 w	 kosztach	 wyjścia	 z	 kryzysu20.	 Jednocześnie	
wprowadzenie	 podatku	 ograniczyłoby,	 zdaniem	 Komi-
sji,	działania	spekulacyjne	na	rynku	papierów	wartościo-
wych.

c/	Podatek	taki	i	harmonizacja	zasad	jego	pobierania	
zmniejszyłyby	 możliwości	 unikania	 płacenia	 podatku,	
jakie	 istnieją	 obecnie	 z	 uwagi	 na	 niejednolite	 przepisy	
narodowe	państw	UE	w	odniesieniu	do	takich	podatków.	
W	 dziesięciu	 państwach	 funkcjonuje	 bowiem	 podatek	
od	 transakcji	 finansowych,	a	w	pozostałych	go	nie	ma.	
Przy	 tej	 okazji	 nastąpiłoby	 też	 wzmocnienie	 regulacji	
sektora	 finansowego	 i	 zmniejszenie	 prawdopodobień-
stwa	 powstania	 kryzysów	 na	 międzynarodowych	 ryn-
kach	 finansowych	w	przyszłości.	Zmniejszyłyby	 się	 też	
zakłócenia	konkurencji	między	instrumentami,	podmio-
tami	i	rynkami	finansowymi	w	państwach	UE.	

d/	 Ponadto,	 zdaniem	 Komisji,	 wprowadzenie	 PTF,	
a	tym	samym	i	jego	harmonizacja,	przyniosłoby	korzyści	
także	państwom	UE, nieuczestniczącym	w	tym	procesie	
–	dzięki	zmniejszeniu	kosztów	wynikających	ze	złożo-
ności	 i	różnorodności	narodowych	przepisów.	Transak-
cje	 finansowe	 państw	 objętych	 harmonizacją	 podlegać	
będą	 bowiem	 jednemu	 wspólnemu	 systemowi,	 a	 nie	
różnym	systemom	i	regułom	obowiązującym	w	poszcze-
gólnych	państwach.	

e/	Nie	 bez	 znaczenia	 są	 też	 zalety	 takiego	 podatku	
jako	źródła	finansowania	unijnego	budżetu	(w	porówna-
niu	 z	 obecnym	 finansowaniem	 z	 dochodów	 z	 VAT),	
a	zwłaszcza	jego	unijny,	a	nie	narodowy,	charakter.	Sam	
fakt,	że	nowy	podatek	byłby	pobierany	od	konkretnych	
transakcji	 finansowych,	 i	 nie	 byłby	 przekazywany	 za	
pośrednictwem	budżetów	narodowych	(jak	to	ma	miej-
sce	 w	 przypadku	 części	 DNB),	 zapewniłby	 większą	
sprawiedliwość	finansowania	unijnego	budżetu.	Podatek	
od	transakcji	kapitałowych,	podobnie	jak	dochody	z	ceł	
importowych,	 stanowiłby	 „prawdziwie	 unijną”	 daninę,	

obciążając	 najbardziej	 te	 podmioty,	 które	 najwięcej	
korzystają	z	czterech	swobód	jednolitego	rynku	europej-
skiego	(w	tym	przypadku	instytucje	finansowe	i	ewentu-
alnie	 inwestorów).	Nowy	 „unijny”	 podatek	 zapewniłby	
też	większą	autonomię	finansowania	UE,	dając	jej	insty-
tucjom	 możliwość	 bardziej	 elastycznego	 finansowania	
działań	 Unii21.	 Umożliwiłby	 on	 też	 większą	 przejrzy-
stość	systemu	finansowania	UE.	

28	września	2011	r.	Komisja	przedstawiła	zasady,	wg	
których	podatek	ma	być	stosowany22.	Ma	on	być	pobie-
rany	od	wszystkich	transakcji	papierami	wartościowymi	
z	 rynku	 wtórnego,	 zawieranych	 między	 instytucjami	
finansowymi,	gdy	przynajmniej	jedna	z	nich	ma	siedzibę	
w	UE.	Transakcje	akcjami	i	obligacjami	byłyby	opodat-
kowane	w	wysokości	0,1%,	a	derywatami	–	na	poziomie	
0,01%.	Podobnie,	jak	w	przypadku	nowego	VAT,	Komi-
sja	 zaproponowała	 wykorzystanie	 PTF	 jako	 zasobów	
własnych	od	1	stycznia	2014	r.	Zdaniem	Komisji	Euro-
pejskiej,	nawet	gdyby	PTF	miał	być	zrealizowany	 tylko	
w	grupie	państw,	to	wciąż	technicznie	możliwe	jest,	by	
część	dochodów	z	tego	podatku	zasiliła	budżet	UE	jako	
„własne	źródło	dochodu”.	Wówczas	państwa	te	płaciły-
by	 mniej	 z	 tytułu	 DNB.	 Według	 wstępnych	 obliczeń,	
omawiane	 tu	 dochody	 podatkowe	 mogłyby	 wynieść	
w	2020	r.	57	mld	euro	rocznie	w	całej	UE,	przy	czym	2/3	
(tj.	37	mld	euro),	według	propozycji	Komisji,	trafiłoby	do	
budżetu	UE.

Jednym	 z	 głównych	 argumentów	 przeciwko	 temu	
podatkowi	jest	zarzut,	że	jego	wprowadzenie	zmniejszy-
łoby	atrakcyjność	operacji	finansowych	zawieranych	na	
rynkach	 europejskich	 i	 odpływ	 kapitału	 z	 tych	 rynków	
poza	granice	UE	(lub	do	innych	państw	UE),	gdzie	podat-
ku	takiego	nie	ma.	Ta	obawa	jest	podstawową	przyczyną	
zdecydowanego	 sprzeciwu	 Wielkiej.	 Brytanii	 wobec	
PTF23.	Odpierając	ten	zarzut	Komisja	wskazuje,	że	pro-
wadzi	rozmowy	z	państwami	spoza	UE	w	celu	wprowa-
dzenia	 takiego	 podatku	 w	 skali	 światowej24. Jednak 
dotychczas	najwięksi	partnerzy	UE	nie	są	zainteresowani	
tym	podatkiem25.	Sami	członkowie	UE	nie	są	zgodni	co	
do	omawianego	tu	podatku.	Słabą	stroną	podatku,	poza	
ryzykiem	przeniesienia	obrotu	niektórymi	instrumentami	
finansowymi	 do	 krajów	 o	mniej	 restrykcyjnych	 regula-
cjach,	 jest	 też	 możliwość	 „przepakowania”	 pewnych	
produktów	 finansowych.	 Innymi	 słowy,	 instrumenty	
finansowe	objęte	podatkiem	zostałyby	przekonstruowa-
ne	lub	nazwane	w	taki	sposób,	by	ominąć	PTF.	Nie	jest	
też	oczywiste,	jak	twierdzi	Komisja,	że	podatek	obciąży	
tylko	instytucje	finansowe	i	nie	zostanie	przerzucony	na	
klientów	 tych	 instytucji,	 w	 tym	 drobnych	 inwestorów.	
Krytycy	wytykają	też	Komisji	nadmiernie	optymistyczne	
założenia	leżące	u	podstaw	szacunków	co	do	wysokości	
dochodów	z	PTF	i	ryzyko	znacznie	mniejszych	z	niego	
korzyści26.	 Co	 istotniejsze,	 krytycy	 wskazują,	 że	 PTF	
może	spełniać	swoją	antyspekulacyjną	rolę,	tylko	wtedy,	
gdy	zostanie	wprowadzony	we	wszystkich	krajach	 jed-
nocześnie,	 a	 na	 to,	 jak	wskazano	wyżej,	 nie	ma	 szans	
w	 najbliższym	 czasie.	 Sprzeciw	 niektórych	 państw	
wobec	PTF	wynika	też	niewątpliwie	z	obaw,	że	harmo-
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Przyjęcie	 obu	 nowych	 propozycji	 finansowania	
budżetu	UE	zmieniłoby	też	kalendarz	wpływów	finanso-
wych	 do	 budżetu	 UE.	 Obecnie	 wpłaty	 z	 większości	
tytułów	 (z	 VAT	 i	DNB)	 dokonywane	 są	w	 ratach	mie-
sięcznych.	W	nowym	systemie	udział	takich	regularnych	
wpływów	 zmniejszy	 się	 znacząco	 w	 porównaniu	 ze	
stanem	 obecnym	 (por.	 tabela	 1).	 Przekazywanie	 przez	
podmioty	z	wyprzedzeniem	środków,	wynikających	ze	
zmodyfikowanego	VAT	i	PTF,	nie	wydaje	się	realne.	Ich	
wysokość	 będzie	 wynikać	 z	 rzeczywistych	 wpływów	
i	wysokość	kwot	wpłacanych	do	budżetu	UE	będzie	się	
wahać.	 Komisja	 przygotowała	 już	 projekty	 odpowied-
nich	 mechanizmów	 przekazywania	 tych	 środków	 do	
budżetu	UE	w	taki	sposób,	by	zapewnić	stabilność	finan-
sowania	budżet.

Prace legislacyjne nad projektem Komisji w sprawie PTF

28	września	2011	r.	Komisja	przyjęła	projekt	dyrekty-
wy	 Rady	 w	 sprawie	 wspólnego	 systemu	 podatku	 od	
transakcji	 finansowych	 (PTF)	 i	 zmieniającej	 dyrektywę	

2008/7/WE27,	zwanej	dalej	„dyrektywą	PTF”28	 .	Parla-
ment	Europejski	wydał	pozytywną	opinię	o	tym	wniosku	
23 maja 2012 r.29,	a	Europejski	Komitet	Ekonomiczno-
-Społeczny	 –	 29	 marca	 2012	 r.30	 Komitet	 Regionów	
przyjął	pozytywną	opinię	15	lutego	2012	roku31.

Omawiany	tu	dokument	był	przedmiotem	obszernej	
dyskusji	podczas	posiedzeń	Rady,	która	 rozpoczęła	 się	
w	trakcie	polskiej	prezydencji	i	była	kontynuowana	pod-
czas	 duńskiej	 prezydencji. Projekt Komisji	 nie	 uzyskał	
wymaganego	 jednomyślnego	 poparcia.	 Część	 państw	
wyraziła	swój	sprzeciw	wobec	wspólnego	systemu	PTF.	
Kilka	państw	zapowiedziało	jednak	wolę	kontynuacji	tej	
inicjatywy,	ale	w	formule	wzmocnionej	współpracy.	Na	
posiedzeniu	Rady	ECOFIN	22	czerwca	2012	 r.	 została	
przedstawiona	 nota	 prezydencji	 podsumowująca	
dotychczasowe	 dyskusje	 na	 forum	 grupy	 roboczej.	
Wskazano	w	niej	na	brak	możliwości	osiągnięcia	jedno-
myślności	w	odniesieniu	do	projektu	dyrektywy.	W	toku	
debaty	państwa	członkowskie	przeciwne	wprowadzeniu	
tego	 podatku,	 potwierdziły	 swoje	 negatywne	 stanowi-
sko.	Mając	na	uwadze	perspektywę	długotrwałych	dys-

nizacja	 tego	 podatku	mogłaby	 stać	 się	 pierwszym	 kro-
kiem	 do	 harmonizacji	 innych	 podatków,	 szczególnie	
CIT.	A	temu	część	państw	członkowskich	zdecydowanie	
się	przeciwstawia.

Zmiany struktury źródeł finansowania unijnego 
budżetu w następstwie nowych podatków

Wdrożenie	 zmian	 zaproponowanych	przez	Komisję	
doprowadziłoby	do	zasadniczej	zmiany	struktury	źródeł	
finansowania	unijnego	budżetu	(por.	tabela	1).	

Szacowany	 udział	 zasobów	 własnych	 opartych	 na	
DNB	 i	 obecnych	 zasobów	VAT	w	dochodach	budżetu	

UE	w	2012	r.	wyniósł	85%	(odpowiednio	74%	i	11%).	
Przy	 założeniu,	 że	 oba	 nowe	 podatki	 wejdą	 w	 życie	
w	2014	r.,	w	2020	r.	obecny	system	zasobów	własnych	
opartych	 na	 VAT	 przestałby	 istnieć,	 a	 udział	 wpłat	
państw	 obliczanych	 w	 proporcji	 do	 udziału	 ich	 DNB	
w	DNB	całej	Unii	spadłby	do	40%.	Jednocześnie	udział	
zasobów	 opartych	 na	 nowym	 VAT	 wyniósłby	 18%,	
a	 z	 tytułu	 podatku	od	 transakcji	 finansowych	 –	 prawie	
23%.	Wzrosłoby	 też	 znaczenie	 wpłat	 z	 tytuł	 tradycyj-
nych	 zasobów	 własnych	 –	 z	 obecnych	 15%	 do	 19%	
w	2020	r.	z	uwagi	na	planowane	obniżenie	wskaźnika	
dochodów	z	 tego	 tytułu	zatrzymywanych	w	budżetach	
krajowych	(z	obecnych	25%	do	10%).

Tabela 1

Szacowane zmiany struktury finansowania budżetu UE w latach 2012 i 2020 

Projekt budżetu na 2012 r. Budżet w 2020 r.

mld EUR
% zasobów 
własnych

mld EUR
% zasobów 
własnych

Tradycyjne	zasoby	własne 19,3 14,7 30,7 18,9

Obecne	składki	krajowe 111,8 85,3 65,6 40,3

w	tym:	zasoby	własne	oparte	na	VAT 14,5 11,1 - -

zasoby	własne	oparte	na	DNB 97,3 74,2 65,6 40,3

Nowe	kategorie	zasobów	własnych - - 66,4 40,8

w	tym:	zasoby	oparte	na	nowym	VAT - - 29,4 18,1

podatek	UE	od	transakcji	finansowych - - 37,0 22,7

Zasoby	własne	łącznie 131,1 100,0 162,7 100,0

Źródło: KOM(2011) 510, s. 6.
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kusji	 w	 Radzie,	 kilka	 państw	 członkowskich	 wystąpiło	
z	 propozycją	 zastosowania	 procedury	 wzmocnionej	
współpracy	w	celu	przyjęcia	tego	podatku	przez	zainte-
resowane	państwa.	 Kwestia	 ta	 została	 również	 podnie-
siona	przez	Radę	Europejską	na	posiedzeniu	28	czerwca	
2012	 r.,	 a	 następnie	 była	 przedmiotem	 omawiania	 na	
posiedzeniu	 Rady	 ECOFIN	 10	 lipca	 2012	 r.,	 kiedy	 to	
prezydencja	cypryjska	podsumowując	dyskusje	nad	pro-
jektem	 dyrektywy	 w	 sprawie	 wspólnego	 systemu	 PTF	
stwierdziła,	iż	utrzymujące	się	istotne	różnice	stanowisk	
państw	 członkowskich	w	odniesieniu	 do	 tej	 inicjatywy	
powodują	brak	możliwości	jednomyślnego	poparcia	dla	
wprowadzenia zharmonizowanego podatku od transak-
cji	finansowych	w	najbliższej	przyszłości.	Jednocześnie	
jedenaście	państw	członkowskich	zadeklarowało	zainte-
resowanie	wdrożeniem	tego	podatku	w	formule	wzmoc-
nionej	współpracy.	Jeszcze	przed	rozpoczęciem	formal-
nych	 procedur	 zaczęto	 nieformalnie	 weryfikować,	 czy	
w	ogóle	możliwe	będzie	uzyskanie	większości	kwalifiko-
wanej	niezbędnej	do	autoryzacji	 tej	procedury.	Niektó-
rzy	 przeciwnicy	 wspólnego	 systemu	 PTF	 (dowolnego	
rodzaju)	 zapowiedzieli,	 że	 nie	 będą	 sprzeciwiać	 się	
procedurze	wzmocnionej	współpracy	w	tej	kwestii,	jeże-
li	spełnione	zostaną	wszystkie	konieczne	wymagania,	co	
tym	samym	otworzyło	drogę	do	dalszych	prac.	

W	 tych	 okolicznościach	 jedenaście	 państw człon-
kowskich	 (Belgia,	 Niemcy,	 Estonia,	 Grecja,	 Hiszpania,	
Francja,	Włochy,	Austria,	Portugalia,	Słowenia	 i	Słowa-
cja)	 jesienią	 2012	 r.	 zwróciło	 się	 do	 Komisji	 z	 prośbą	
o	przygotowanie	wniosku	do	Rady	o	ustanowienie	mię-
dzy	 nimi	 wzmocnionej	 współpracy	 w	 dziedzinie	 PTF	
zgodnie	z	art.	20	Traktatu	o	UE	i	art.	329	TFUE.	Wniosek	
taki	Komisja	bardzo	szybko	przygotowała	(w	październi-
ku	2012	r.)32	wskazując	w	nim,	że	wszystkie	określone	
traktatami	 wymogi	 prawne	 dotyczące	 wzmocnionej	
współpracy	 zostały	 spełnione,	 pod	 warunkiem	 że	 akt	
wprowadzający	wzmocnioną	współpracę	będzie	w	pełni	
zgodny	 ze	 stosownym	 przepisem	 dyrektywy	 Rady	
2008/7/WE33.

Podstawa prawna wzmocnionej współpracy 

Wzmocnioną	współpracę	regulują	art.	326-334	Trak-
tatu	 o	 funkcjonowaniu	 Unii	 Europejskiej	 (TFUE)	 oraz	 
art.	 20	 Traktatu	 o	 Unii	 Europejskiej	 (TUE).	 Wniosek	
Komisji	dotyczący	decyzji	Rady	upoważniającej	do	pod-
jęcia	wzmocnionej	współpracy	w	dziedzinie	PTF	opiera	
się	 na	 art.	 329	ust.	 1	TFUE.	Wniosek	 ten	 spełnia,	 zda-
niem	Komisji,	warunki	wymagane	przez	TFUE	do	usta-
nowienia	wzmocnionej	współpracy,	w	tym	m.in.	waru-
nek,	 iż	 współpracę	 taką	 można	 ustanowić	 „w	 jednej	
z	dziedzin,	o	których	jest	mowa	w	Traktatach”	(art.	329	
ust.	1	TFUE).	Projekt	dotyczy	bowiem	harmonizacji	opo-
datkowania	pośredniego,	o	której	jest	mowa	w	art.	113	
TFUE.	Zgodnie	z	tym	artykułem,	uchwalane	są	„przepisy	
dotyczące	harmonizacji	ustawodawstw	odnoszących	się	
do	 podatków	 obrotowych,	 akcyzy	 i	 innych	 podatków	
pośrednich	 w	 zakresie,	 w	 jakim	 harmonizacja	 ta	 jest	

niezbędna	do	zapewnienia	ustanowienia	i	funkcjonowa-
nia	rynku	wewnętrznego	oraz	uniknięcia	zakłóceń	kon-
kurencji”34.

Z	 kolei	 artykuł	 20	 Traktatu	 o	 UE	 wprowadził	 kilka	
formalnych	wymogów	wskazujących,	kiedy	taka	wzmoc-
niona	 współpraca	 może	 być	 ustanowiona.	 Pierwszym	
warunkiem	 jest,	 by	współpraca	 taka	była	 podjęta	 tylko	
„w	 ramach	 kompetencji	 niewyłącznych	Unii”.	 Kompe-
tencje	udzielone	na	mocy	art.	113	TFUE	odnoszą	się	do	
ustanowienia	 i	 właściwego	 funkcjonowania	 rynku	
wewnętrznego,	w	związku	z	czym	stanowią	kompeten-
cje	dzielone,	czyli	kompetencje	niewyłączne	(art.	3	i	art.	4	
ust.	2	TFUE).	

Istotnym	 wymogiem	 ustanowienia	 omawianej	 tu	
wzmocnionej	 współpracy	 jest	 też	 zasada,	 że	 „decyzję	
upoważniającą	 do	 podjęcia	 wzmocnionej	 współpracy	
Rada	 przyjmuje	 w	 ostateczności,	 jeżeli	 ustali,	 że	 cele	
takiej	współpracy	nie	mogą	zostać	osiągnięte	w	rozsąd-
nym	terminie	przez	Unię	jako	całość”.	Ponadto,	decyzja	
może	 być	 podjęta	 pod	 warunkiem,	 że	 „uczestniczy	
w	 niej	 co	 najmniej	 dziewięć	 Państw	 Członkowskich”.	
I	ten	warunek	jest	spełniony,	biorąc	pod	uwagę,	że	wnio-
sek	zgłosiło	11	państw	UE.

Z	kolei	art.	326	akapit	1	TFUE	wymaga,	by	wzmoc-
niona	współpraca	była	podejmowana	w	poszanowaniu	
Traktatów	i	prawa	Unii.	Tak	więc	przy	ustanawianiu	wspól-
nego	 zharmonizowanego	 systemu	 PTF	 wzmocniona	
współpraca	musi	 być	 zgodna	 z	 istniejącym	 dorobkiem	
prawnym	w	tej	dziedzinie.	Obecnie	istnieje	tylko	jeden	
akt	 prawny	 Unii	 dotyczący	 opodatkowania	 transakcji	
finansowych,	mianowicie	dyrektywa	Rady	2008/7/WE35. 
Istotnym	 jej	 postanowieniem	 jest	 to,	 że	 wyklucza	 ona	
jakikolwiek	 podatek	 pośredni	 w	 odniesieniu	 do	 emisji	
niektórych	papierów	wartościowych,	w	tym	akcji	i	obli-
gacji	 (obrotu	nimi	na	 rynku	pierwotnym	 tych	papierów	
wartościowych)	–	art.	5	ust.	2.	Natomiast	art.	6	ust.	1	lit.	a	
omawianej	 tu	dyrektywy	daje	państwom	członkowskim	
UE explicite	możliwość	opodatkowania	transakcji	papie-
rami	 wartościowymi	 na	 rynku	 wtórnym36.	 Tak	 więc	
każda	ewentualna	dyrektywa	Rady	w	sprawie	realizacji	
wzmocnionej	współpracy	w	obszarze	PTF	będzie	musia-
ła	uwzględniać	przepisy	wyżej	wymienionej	dyrektywy,	
aby	uniknąć	potencjalnego	konfliktu	pomiędzy	nimi.

Jeszcze	inny	wymóg	dotyczący	wzmocnionej	współ-
pracy	 wynika	 z	 art.	 326	 akapit	 2	 TFUE.	 Przepis	 ten	
wymaga,	 aby	 wzmocniona	 współpraca	 nie	 naruszała	
„rynku	wewnętrznego	oraz	spójności	gospodarczej,	spo-
łecznej	i	 terytorialnej”	oraz	że	„nie	może	ona	stanowić	
przeszkody	 ani	 dyskryminacji	 w	 handlu	 między	 Pań-
stwami	 Członkowskimi,	 ani	 prowadzić	 do	 zakłócenia	
konkurencji	między	nimi”.	Komisja	argumentuje,	że	i	te	
przepisy	 nie	 będą	 naruszone,	 ponieważ	 harmonizacja	
PTF	na	terytorium	grupy	państw	(a	nie	całej	UE)	sprawi,	
że	zmniejszy	się	ryzyko	rozdrobnienia	rynku	wewnętrz-
nego	 i	 zakłócenia	 konkurencji	 (zmniejszy	 się	 liczba	
państw	o	wyraźnie	odmiennych	rozwiązaniach	w	zakre-
sie	PTF).	W	efekcie,	zmniejszy	się	możliwość	wystąpie-
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nia	zakłóceń	konkurencji,	w	 szczególności	w	przypad-
kach,	gdy	dotyczy	to	zakłóceń	spowodowanych	nieopo-
datkowaniem	 lub	 podwójnym	 opodatkowaniem.	 Tym	
samym	 funkcjonowanie	 rynku	wewnętrznego	 nie	 tylko	
nie	 pogorszy	 się,	 ale	 ulegnie	 poprawie.	 Ponadto,	 pod-
mioty	 finansowe	 spoza	obszaru	objętego	harmonizacją	
PTF	 też	 skorzystają	–	poprzez	uproszczenie	przepisów,	
które	jest	nierozerwalnie	związane	z	harmonizacją.	Nic	
też	nie	wskazuje,	by	na	takiej	harmonizacji	mogła	ucier-
pieć	spójność.	

Wreszcie,	art.	327	TFUE	wymaga,	aby	wzmocniona 
współpraca	nie	naruszała	kompetencji,	praw	i	obowiąz-
ków	 państw	 członkowskich,	 które w niej nie uczestni-
czą. Zdaniem	Komisji,	wzmocniona	współpraca	w	obsza-
rze	wspólnego	systemu	PTF	byłaby	zgodna	także	z	tym	
wymaganiem.	W	szczególności	system	taki	nie	wpływał-
by	 w	 żaden	 sposób	 na	 możliwość	 utrzymywania	 lub	
wprowadzania	PTF	przez	kraje	w	niej	nieuczestniczące	
na	 podstawie	 niezharmonizowanych	 przepisów	 krajo-
wych	 (jedynym	 warunkiem	 byłoby	 zapewnienie,	 by	
dane	rozwiązanie	było	zgodne	z	zobowiązaniami	prze-
widzianymi	w	prawie	Unii).

Na	podstawie	powyższych	uwag	Komisja	stwierdza,	
że	wszystkie	określone	traktatami	warunki	prawne	doty-
czące	wzmocnionej	współpracy	zostały	 spełnione,	pod	
warunkiem	że	akt	wprowadzający	obecną	wzmocnioną	
współpracę	 jest	w	 pełni	 zgodny	 ze	 stosownym	przepi-
sem	dyrektywy	Rady	2008/7/WE.

Ocena propozycji podatkowych według kryteriów 
teoretycznych

Ocenę	 wad	 i	 zalet	 obu	 omówionych	 propozycji	
podatkowych	 według	 kryteriów	 teoretycznych	 zawiera	

tabela	 2.	 Ocena	 ta	 została	 dokonana	 przez	 P.	 Cattoir	
w	2004	r.	na	podstawie	ogólnych	zapowiedzi	dotyczą-
cych	możliwości	wprowadzenia	kilku	nowych	zasobów	
własnych	unijnego	budżetu.	W	świetle	przeprowadzonej	
analizy	ocena	ta	jest	nadal	zasadna.	Chociaż	propozycje	
nowego	VAT	oraz	PTF	zostały	zgłoszone	przez	Komisję	
Europejską	 stosunkowo	niedawno,	 generalne	 założenia	
tych	(i	innych)	unijnych	podatków	były	dyskutowane	już	
dużo	wcześniej.	

Dochód	z	 tytułu	nowego	VAT	spełnia	dobrze	kryte-
rium	 wystarczalności	 i	 stabilności	 (jakkolwiek	 wydatki	
na	 towary	 i	usługi	obciążone	VAT	wahają	się,	zależnie	
od	 wahań	 koniunktury),	 ma	 niskie	 koszty	 poboru,	 jest	
widoczny,	 dobrze	 spełnia	 kryterium	 sprawiedliwości	
poziomej,	a	częściowo	–	kryterium	sprawiedliwości	pio-
nowej	oraz	efektywnej	alokacji	zasobów	–	por.	 szerzej	
tabela	2.	Jednak	większość	wad	nowego	VAT	pozostaje.	
W	szczególności,	nie	znika	 regresywność	VAT.	 Jeszcze	
większym	problemem	jest	to,	że	nie	zmienia	się	niespra-
wiedliwość	wpłat	z	uwagi	na	to,	że	pozostają	stawki	VAT	
na	 poziomie	 0%.	 Okazuje	 się	 bowiem,	 że	 –	 mimo	 iż	
stawki	 takie	 prawie	w	 ogóle	 nie	 powinny	występować	
w	systemie	stawek	zharmonizowanych	w	UE	–	w	prakty-
ce	dotyczą	znacznej	części	towarów	w	niektórych	pań-
stwach	 i	 tym	samym	uszczuplają	bazę	podatkową	 tych	
państw,	a	więc	i	ich	wpłaty	do	budżetu	UE37.

Projekt	PTF	nie	 spełnia	w	ogóle	 lub	 tylko	w	bardzo	
małym	stopniu	większość	kryteriów	optymalnego	zasobu	
budżetu	 UE.	 Dwie	 jego	 podstawowe	 zalety,	 to	 niskie	
koszty	poboru	oraz	sprawiedliwość	pionowa.	

Z	powyższego	zestawienia	widać,	że	z	teoretycznego	
punktu	widzenia	 zdecydowanie	 lepszy	 jest	 nowy	VAT.	
Spełnia	on	bowiem	–	gorzej	lub	lepiej	–	wszystkie	kryte-
ria	 „dobrego”	 źródła	 finansowania	 budżetu	 UE.	 Nato-
miast	PTF	spełnia	znacznie	mniej	kryteriów.	

Tabela 2

Porównanie stopnia spełniania teoretycznych kryteriów przez nowy VAT oraz podatek od transakcji finansowych 

Kryteria oceny 

Proponowany podatek

nowy VAT podatek od transakcji 
finansowych

Kryteria	budżetowe
wystarczalność	 *** *

stabilność *** *

Kryteria	efektywnościowe

niskie	koszty	poboru *** ***

efektywna	alokacja	zasobów ** *

widoczność	 *** *

Kryteria	sprawiedliwości
sprawiedliwość	pozioma *** **

sprawiedliwość	pionowa ** ***

*** – kryterium w dużej mierze spełnione, jakkolwiek niekiedy nie w pełni.
** – kryterium spełnione tylko częściowo.
* – kryterium niespełnione.
Źródło: Opracowano na podstawie P. Cattoir, Tax-based EU…, op. cit.
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Stanowisko Polski wobec propozycji nowych zasobów 
budżetu UE

W	stanowisku	rządu	RP	dotyczącym	nowego	budżetu	
UE	na	pierwszym	miejscu	znalazło	się	następujące	sta-
nowisko:	 „debata	 nad	 środkami	 własnymi	 nie	 może	
dotyczyć	 wielkości	 budżetu,	 lecz	 jego	 struktury”38. 
Głównym	argumentem	jest	to,	że	zdaniem	Polski	budżet	
UE	finansuje	działania	sprzyjające	rozwojowi	gospodar-
czemu	i	 trudno	wyobrazić	sobie	jego	zmniejszenie,	 jak	
to	 proponują	 państwa	 –	 płatnicy	 netto.	 Jeśli	 chodzi	
o	 propozycje	 zmian	 źródeł	 finansowania,	 to	 zdaniem	
rządu	polskiego	dochody	budżetu	UE	nie	powinny	być	
ograniczone	głównie	do	składki	opartej	na	części	DNB.	
Polska	zadeklarowała,	że	pragnie	uczestniczyć	w	deba-
cie	nad	finansowaniem	budżetu	UE	oraz	że	„jest	otwarta	
na	 dalszą	 dyskusję	 nad	 wykorzystaniem	 unijnego	
VAT…”39.	 Rząd	 Polski	 zapowiedział	 też	 gotowość	
poparcia	wprowadzenia	podatku	od	 transakcji	 finanso-
wych	jako	źródła	finansowania	unijnego	budżetu40,	ale	
po	 zapoznaniu	 się	 ze	 szczegółowymi	 propozycjami	
takiego	rozwiązania.	W	sytuacji	wad	obecnego	systemu	
finansowania	unijnego	budżetu	z	jednej	strony,	a	z	dru-
giej	–	propozycji	podatku	od	transakcji	finansowych	albo	
od	CO2,	 co	zapowiedziała	Komisja	w	 swej	pierwotnej	
propozycji,	 PTF	 jest	 zdecydowanie	 lepszym	 rozwiąza-
niem dla Polski. 

Od	 czasu	 zaprezentowania	 ww.	 stanowiska	 przed	
dwoma	laty,	rząd	polski	przyjął	jeszcze	kilka	dokumen-
tów	 zawierających	 stanowisko	 prezentowane	 na	 kolej-
nych	 etapach	 negocjacji	 w	 tej	 sprawie.	 Najbardziej	
aktualne	stanowisko	rządu	odnosi	się	do	projektu	decyzji	
Rady	upoważniającej	do	podjęcia	wzmocnionej	współ-
pracy	w	dziedzinie	podatku	od	transakcji	finansowych41 
i	zostało	ono	przyjęte	8	listopada	2012	r.	Rząd	wskazuje	
w	nim,	z	jednej	strony,	że	nie	jest	przeciwny	inicjatywie	
wzmocnionej	 współpracy	 w	 zakresie	 wprowadzenia	
podatku	od	transakcji	 finansowych	przez	zainteresowa-
ne	państwa	członkowskie,	ale	z	drugiej	strony	zaznacza,	
że	ostateczna	decyzja	o	poparciu	tej	inicjatywy	musi	być	
oparta	o	 informacje	dotyczące	szczegółowych	 jej	zało-
żeń,	 a	 także	 ocenę	 skutków	 ekonomicznych	 wprowa-
dzenia	tego	podatku	w	drodze	wzmocnionej	współpracy	
zarówno	dla	Polski,	jak	i	UE.	Ponadto	rząd	po	raz	kolej-
ny	 wskazuje,	 że	 jego	 zdaniem	 podjęcie	 wzmocnionej	
współpracy	w	odniesieniu	do	PTF	powinno	być	powią-
zane	z	pracami	nad	reformą	systemu	środków	własnych	
UE	po	stronie	dochodowej.	Samo	zaś	ewentualne	przy-
stąpienie	do	wzmocnionej	współpracy	rząd	uzależnia	od	
dalszych	decyzji,	do	podjęcia	których	niezbędne	będzie	
poznanie	konkretnych	 rozwiązań	dotyczących	podatku	
od	transakcji	finansowych	oraz	wyników	analiz	w	zakre-
sie	 wpływu	wprowadzenia	 tego	 podatku	w	 ograniczo-
nym	gronie	państw	członkowskich	na	wzrost	gospodar-
czy	 i	 konkurencyjność	 sektora	 finansowego	 w	 Polsce.	
Istotne	też	będą	ewentualne	ustalenia	odnośnie	do	prze-
kazania	części	dochodów	z	podatku	od	transakcji	finan-
sowych	 do	 budżetu	 UE	 jako	 postaci	 nowego	 środka	
własnego.	

Należy	zauważyć,	że	 tym	samym	rząd	niejako	pod-
daje	w	wątpliwość	opinię	Komisji	o	pozytywnym	wpły-
wie	wzmocnionej	współpracy	w	obszarze	PTF	na	rynek	
wewnętrzny	 (por.	 omówienie	 w	 części	 pt.	 Podstawa 
prawna wzmocnionej współpracy).	 Rząd	 wskazuje,	 że	
wprowadzenie	PTF	w	formule	wzmocnionej	współpracy	
może	skutkować	wzrostem	kosztów	transakcyjnych	oraz	
prowadzić	do	przenoszenia	części	transakcji	poza	rynki	
objęte	PTF.	Z	drugiej	strony,	obciążenie	transakcji	finan-
sowych	podatkiem	może	jednak	zredukować	zmienność	
na	 rynkach	 finansowych	oraz	ograniczyć	 skłonność	do	
nadmiernego	ryzyka,	zwiększając	tym	samym	stabilność	
sektora	finansowego.	Zdaniem	rządu	istnieje	jednak	nie-
bezpieczeństwo,	że	wprowadzenie	PTF	zredukuje	liczbę	
zawieranych	transakcji,	prowadząc	do	wzrostu	kosztów	
działalności	 dla	 przedsiębiorstw.	 Możliwe	 jest	 też,	 że	
nałożenie	 PTF	 okaże	 się	 szczególnie	 odczuwalne	 na	
mniejszych	 rynkach	 kapitałowych,	 funkcjonujących	
zwłaszcza	 w	 państwach	 Europy	 Środkowej	 i	 Wschod-
niej,	na	których	rodzime	instytucje	finansowe	dysponują	
mniejszymi	zasobami	finansowymi	niż	instytucje	z	roz-
winiętych	 rynków	 europejskich	 i	 trudniej	 im	 będzie	
przetrwać	 w	 sytuacji	 zmniejszającej	 się	 dynamiki	 czy	
nawet	 zahamowania	 rozwoju	 rynków	 kapitałowych.	
Ponadto	 wprowadzenie	 podatku	 od	 transakcji	 finanso-
wych	przez	wybrane	państwa	może	prowadzić	do	pod-
niesienia	 kosztów	 działalności	 banków	 w	 Polsce,	
w	szczególności	przez	wzrost	kosztu	finansowania	pozy-
skiwanego	z	zagranicy	oraz	przez	wzrost	kosztu	transak-
cji	zabezpieczających.

Uwagi końcowe

W	zamierzeniu	Komisji	dwa	nowe	źródła	finansowa-
nia	 budżetu	 UE	 mają	 przede	 wszystkim	 zmniejszyć	
obecną	 niesprawiedliwość	 systemu	 finansowania	 UE,	
zwiększyć	poziom	autonomiczności	budżetu	UE,	ograni-
czyć	nadużycia	spowodowane	zróżnicowanymi	obecnie	
zasadami	stosowania	obu	podatków	w	poszczególnych	
państwach	 UE	 i	 w	 efekcie	 poprawić	 funkcjonowanie	
jednolitego	rynku	europejskiego.	Analizy	na	gruncie	teo-
retycznym,	 jak	 też	 przebieg	 dotychczasowej	 dyskusji,	
wskazują,	że	nie	ma	optymalnego	zasobu	finansowego,	
który	względnie	 łatwo	 zadowoliłby	wszystkie	 państwa.	
Dlatego	 przyjęcie	 jakiejkolwiek	 nowej	 propozycji	
w	sprawie	zasobów	własnych	budżetu	UE	będzie	wyma-
gało	różnorodnych	kompromisów.	

Nie	wiadomo	obecnie,	czy	obie	propozycje	nowych	
podatków	mają	szanse	wejścia	w	życie.	Zmiana	systemu	
podatków	 w	 UE	 wymaga	 jednomyślnego	 głosowania	
w	Radzie,	a	w	tej	kwestii	dotychczas	zawsze	były	duże	
różnice	stanowisk	między	państwami.	Zwłaszcza	Wielka	
Brytania	w	przeszłości	hamowała	propozycje	harmoni-
zacji	 podatków.	Również	obecnie	 zdecydowanie	prze-
ciwstawia	się	propozycji	PTF,	obawiając	się,	że	podatek	
taki	 najbardziej	 dotknąłby	 londyńskie	 centrum	 finanso-
we.	 Przeciw	 wprowadzeniu	 PTF	 jest	 też	 kilku	 innych	
członków	UE.	
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Należy	oddzielić	wprowadzenie	PTF	od	jego	ustano-
wienia	jako	źródła	dochodów	budżetu	UE.	W	odniesie-
niu	do	pierwszej	kwestii	rysuje	się	wspomniany	konsen-
sus	 polegający	 na	 gotowości	 kilkunastu	 państw	 do	
uchwalenia	 takiego	 podatku.	 Istnieje	 też	 prawdopodo-
bieństwo,	 że	w	 trakcie	 debaty	 nad	 propozycją	 Komisji	
nowe	państwa,	w	tym	Polska,	dołączą	do	11	zwolenni-
ków	tego	podatku.	Harmonizacja	PTF	-	dla	państw,	które	
go	przyjmą	-	będzie	oznaczała	konieczność	wprowadze-
nia	PTF,	przynajmniej	na	poziomie	zharmonizowanym.	
Państwa	będą	mieć	możliwość	ustalenia	tego	podatku	na	
wyższym	poziomie,	jeśli	będą	chciały.

Dyskusja	 nad	 harmonizacją	 PTF	 nie	 przybliżyła	
państw	 UE	 do	 kompromisu	 nad	 Wieloletnimi	 ramami	
finansowymi,	 ale	będzie	najprawdopodobniej	 kontynu-
owana	 i	 w	 ciągu	 najbliższych	 kilku	 miesięcy	 można	
spodziewać	 się	 decyzji	 o	 wprowadzeniu	 tego	 podatku	
w	niektórych	państwach	UE.	Nie	jest	natomiast	tak	oczy-
wiste,	że	będzie	też	zgoda	na	wykorzystanie	dochodów	
z	 tego	 podatku	 do	 finansowania	 budżetu	 UE,	 czy	 też	
zasili	on	budżety	krajowe.	Komisja	nie	wyklucza	decyzji	
w	 tej	 sprawie	na	bazie	 jednostronnych	deklaracji	 (przy	
jednoczesnej	redukcji	wpłat	z	tytułu	DNB).

Inaczej	 wygląda	 sprawa	 z	 projektem	 nowego	 VAT.	
Jego	losy	są	ściśle	związane	z	ustaleniem	nowych	Wie-
loletnich	 ram	 finansowych.	 W	 tym	 przypadku	 –	 albo	
będzie	zgoda	wszystkich	państw	na	nowe	źródło	finan-
sowania	unijnego	budżetu	(połączona	z	likwidacją	obec-
nego	statystycznego	VAT),	albo	obecny	sposób	wykorzy-
stania	dochodów	z	VAT	do	zasilenia	unijnego	budżetu	
nie	 ulegnie	 zmianie.	Nie	 sposób	 obecnie	 przewidzieć,	
jakie	 ostatecznie	 rozwiązanie	 zostanie	 przyjęte	 na	
następne	lata.	Decyzja	w	tej	sprawie	będzie	elementem	
całościowego	pakietu	w	sprawie	Wieloletnich	ram	zakła-
dając,	iż	uda	się	go	wypracować.	Kompromis	taki	wyma-
ga	uwzględnienia	bardzo	wielu	elementów	składowych,	
w	 tym	 wielkości	 budżetu	 i	 związanej	 z	 tym	 struktury	
planowanych	 wydatków,	 przyszłości	 mechanizmów	
korekcyjnych	 itd.	 W	 tych	 kluczowych	 sprawach	 nie	
udało	 się	 osiągnąć	 porozumienia	 na	 listopadowym	
(2012	r.)	spotkaniu	Rady	Europejskiej.	Rokowania	mają	
być	kontynuowane	wiosną	roku	201342. W kategoriach 
czysto	formalnych	(sprostania	obowiązującym	procedu-
rom)	 nowy	VAT	może	 być	 uchwalony	 na	 czas,	 tak	 by	
zaczął	obowiązywać	zgodnie	z	planami	Komisji,	 tj.	od	
początku	 2014	 r.	 Biorąc	 jednak	 pod	 uwagę	 wszystkie	
okoliczności	rokowań,	takie	rozwiązanie	nie	wydaje	się	
obecnie	realne	politycznie.	
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przede	wszystkim	uproszczenie	istniejącego	dochodu	opartego	na	
VAT	i	w	sposób	ogólny	zapowiadała	wprowadzenie	zmodyfikowa-
nego	dochodu	z	VAT	jako	nowego	źródła	finansowania	unijnego	
budżetu.	Projekt	Decyzji Rady w sprawie systemu zasobów wła-
snych Unii Europejskiej,	 KOM(2011)	 510	 wersja	 ostateczna,	
29.6.2011	r.	(cytowany	dalej	jako	KOM(2011)	510).	

Dodajmy,	 że	we	wcześniejszych	dokumentach	Komisji	 poja-
wiło	się	określenie	„modulowany	VAT”	lub	też	„europejski	VAT”.	
To	ostanie	sformułowanie	miało	podkreślać,	że	nowy	podatek	sta-
nowiłby	 przejaw	 względnie	 jednolicie	 stosowanej	 stawki	 VAT	
w	całej	UE	(obok	stawek	krajowych,	które	już	są	zharmonizowane,	
ale	 w	 praktyce	 jest	 od	 nich	 wiele	 odstępstw).	 W	 omawianych	
wyżej	 dokumentach	 takich	 określeń	 nie	ma,	 a	 zamiast	 nich	 jest	
propozycja	„nowego	VAT”.	Pojawiła	się	bowiem	obawa,	że	połą-
czenie	obu	słów:	„podatek”	oraz	„europejski”	 spowoduje	niemal	
na	 pewno	 zawetowanie	 takiej	 propozycji	 przez	 część	 państw.	
Takie	podejście	do	„europejskich”	spraw	odzwierciedla	niewątpli-
wie	ogólny	wzrost	niechęci	społeczeństw	państw	UE	wobec	pogłę-
bienia	integracji	w	Europie.	Rozwiązania	„europejskie”,	zwłaszcza	
w	sferze	tradycyjnie	wrażliwej,	jaką	są	podatki,	są	postrzegane	jako	
zamach	na	suwerenność	państw	i	przejaw	ograniczenia	ich	auto-
nomii.

16	 Por.	 szerszą	 analizę	 wad	 i	 zalet	 takiego	 rozwiązania:	 
E.	Kawecka-Wyrzykowska,	VAT jako źródło budżetu europejskie-
go,	„Wspólnoty	Europejskie”,	nr	3(190)2008.	

17	Zgodnie	z	tym	podejściem,	poszczególne	państwa	oceniają	
swój	 bilans	 członkostwa	 w	 UE	 porównując	 wpłaty	 do	 unijnego	
budżetu	z	transferami,	jakie	z	niego	otrzymują.	Wpłaty	są	obecnie	
łatwo	identyfikowalne,	ponieważ	–	z	wyjątkiem	dochodów	z	opłat	
celnych	 –	 są	 finansowane	 z	 budżetów	 krajowych.	 Dotyczy	 to	
zarówno	obecnego	systemu	wpłat	z	tytułu	VAT,	jak	też	wpłat	obli-
czanych	w	stosunku	do	wielkości	DNB	danego	państwa.

18	 Jego	 pierwowzorem	 jest	 tzw.	 podatek	 J.	 Tobina,	 który	
w	1972	r.	zaproponował	podatek	od	obrotu	wszystkimi	 transgra-
nicznymi	 instrumentami	 pochodnymi	 (derywatami).	 Podatek	 ten	
poparli	wówczas	przede	wszystkim	sceptycy	globalizacji.	

19 Financial Transaction Tax: Making the financial sector pay 
its fair share,	 Press	 Release,	 European	 Commission	 Reference:	
IP/11/1085,	 28.09.2011,	 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=IP/11/1085&format=HTML&aged=0&language
=en&guiLanguage=en.	W	dniu	4.05.2012	r.	Komisja	opublikowała	
kilka	 analiz,	 w	 których	 przedstawiła	 szacunki	 wpływów	 z	 PTF,	
metodologię	tych	obliczeń,	skutki	makroekonomiczne	podatku	itp.	

Zob.:	 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/
financial_sector/index_en.htm	

20	Ten	argument	pojawia	się	praktycznie	w	każdym	dokumen-
cie	Komisji	odnoszącym	się	do	PTF	(np.	KOM	(2012)	631.	Jedno-
cześnie	Komisja	argumentuje	(np.	w	przytoczonym	dokumencie),	
że	 instytucje	 finansowe	 bezpośrednio	 lub	 pośrednio	 skorzystały	
w	dużej	mierze	z	działań	ratunkowych	i	gwarancyjnych,	które	były	
(pre-)finansowane	z	pieniędzy	podatników	europejskich	w	latach	
2008-2012.	Działania	te	(wraz	z	słabnącą	działalnością	gospodar-
czą)	 spowodowały	 pogorszenie	 się	 bilansu	 finansów	 sektora	
publicznego	w	państwach	UE.	

21	KOM(2011)	510.	

22	KOM(2011)	594.	

23	Dodajmy,	że	PTF	–	w	formie	tzw.	stamp tax	–	już	obowią-
zuje	 w	Wielkiej	 Brytanii.	 Kraj	 ten	 sprzeciwia	 się	 podatkowi	 od	
transakcji	dla	całej	UE,	twierdząc,	że	byłby	on	skuteczny	jedynie	
wówczas,	gdyby	obowiązywał	globalnie.

24	Mając	 świadomość	 takiego	 zagrożenia	 Komisja	wskazuje,	
że	 „minimalne	 stawki	 opodatkowania	 powinny	 być	 ustalone	 na	
poziomie	wystarczająco	wysokim,	aby	osiągnąć	cel	harmonizacyj-
ny	niniejszej	dyrektywy.	Jednocześnie	stawki	te	muszą	być	wystar-
czająco	 niskie,	 aby	 zminimalizować	 ryzyko	 delokalizacji”.	 Zob.	
KOM	(2011)	594.	

25	W	październiku	2011	r.	fiaskiem	w	tej	sprawie	zakończyły	
się	 rozmowy	 z	 państwami	 G20	 ws.	 wprowadzenia	 podatku	 od	
transakcji	finansowych	na	poziomie	światowym.

26	Według	tych	opinii	Komisja	założyła	niesłusznie	stosunko-
wo	niski	 spadek	 aktywności	 inwestorów	w	następstwie	wprowa-
dzenia	podatku	i	w	związku	z	tym	nie	uwzględniła	zmniejszenia	
przychodów	z	innych	podatków.	Efektem	netto	może	być	pomniej-
szenie,	a	nie	powiększenie	przychodów	ze	wszystkich	podatków.

27	Dyrektywa	Rady	2008/7/WE	z	12	lutego	2008	r.	dotycząca	
podatków	pośrednich	od	gromadzenia	kapitału,	DzUrz	UE	L	46,	
21.2.2008 r. 

28	 Projekt	 dotyczący	 dyrektywy	 Rady	 w	 sprawie	 wspólnego	
systemu	 podatku	 od	 transakcji	 finansowych	 oraz	 zmieniającej	
dyrektywę	 Rady	 2008/7/WE,	 KOM(2011)	 594	wersja	 ostateczna,	
28.9.2011	r.	(cytowany	dalej	jako	KOM(2011)	594).

29	P7_TA-(2012)0217.

30	ECO/321	–	CESE	818/2012	(DzUrz	UE	C	181,	21.6.2012	r.,	
s.	55).

31	CDR	332/2011	(DzUrz	UE	C	113,	18.4.2012	r.,	s.	7).

32	Projekt	Decyzji	Rady	upoważniającej	do	podjęcia	wzmoc-
nionej	 współpracy	 w	 dziedzinie	 podatku	 od	 transakcji	 finanso-
wych,	KOM(2012)	631	wersja	ostateczna,	25.10.2012	r.	(cytowany	
dalej	jako	KOM(2012)	631).	

33	Dyrektywa	Rady	2008/7/WE	…,	op.	cit.	

34	Dodajmy,	że	artykuł	113	TFUE	przewiduje,	iż	Rada	stanowi	
jednomyślnie	 i	 zgodnie	 ze	 specjalną	 procedurą	 ustawodawczą,	
i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Europejskim 
Komitetem	 Ekonomiczno-Społecznym.	 W	 sytuacji,	 gdy	 okazało	
się,	 że	 nie	 jest	możliwe	 osiągnięcie	wymaganej	 jednomyślności,	
spełniony	został	jeden	z	warunków	do	rozpoczęcia	prac	w	zakre-
sie	PTF	na	mocy	procedury	wzmocnionej	współpracy.	

35	Dyrektywa	Rady	2008/7/WE	…,	op.	cit. 

36	Por.	też	Wyrok	Trybunału	Sprawiedliwości	z	1	października	
2009	 r.,	 Sprawa	 C-569/07,	 pkt.	 32-35,	 powołując	 się	 na	 wyrok	
w	sprawie	C-415/02	(DzUrz	UE	C	282,	21.11.2009	r.,	s.	6).

37	W	Wielkiej	Brytanii	stawka	0%	VAT	dotyczy	ok.	20%	całej	
bazy	podatkowej.	To	oznacza,	że	ok.	20%	podstawy	opodatkowa-
nia	 nie	 jest	 obciążone	 podatkiem,	 a	 tym	 samym	 nie	 ma	 z	 tego	
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INDIE JAKO PARTNER STRATEGICZNY 
UNII EUROPEJSKIEJ – W KIERUNKU 
STREFY WOLNEGO HANDLU

Grzegorz Mazur*

Od	kilku	lat	Unia	Europejska,	wdrażając	cele	strategii	
„Globalna	 Europa”,	 podejmuje	 dwustronne	 rokowania	
handlowe	z	wybranymi	partnerami	gospodarczymi.	 Ich	
celem	jest	najczęściej	wynegocjowanie	kompleksowych	
umów	 handlowych,	 ustanawiających	 między	 stronami	
strefy	 wolnego	 handlu	 nowego	 typu.	 W	 2007	 r.	 Unia	
Europejska	rozpoczęła	rokowania	na	ten	temat	z	Indiami	
–	krajem,	którego	znaczenie	zarówno	we	współczesnej	
gospodarce	światowej,	jak	i	hierarchii	powiązań	handlo-
wych	UE,	systematycznie	i	dynamicznie	wzrasta.	Toczą-
cych	 się	 od	 ponad	pięciu	 lat	 negocjacji,	mimo	 składa-
nych	już	kilkakrotnie	deklaracji,	nie	udało	się	dotychczas	
zakończyć.	Chęć	obrony	wzajemnych	 istotnych	 intere-
sów	 gospodarczych,	 obejmujących	 m.in.	 dostęp	 euro-
pejskich	 samochodów	do	 rynku	 indyjskiego,	produkcję	
leków	 generycznych	 w	 Indiach	 czy	 zliberalizowanie	
sektora	usług,	skutecznie	uniemożliwia	zakończenie	roz-
mów	 i	 sfinalizowanie	 porozumienia,	 które	 ma	 szanse	
stać	się	jedną	z	najważniejszych	umów	handlowych	we	
współczesnym	świecie.

„Globalna Europa” – strategia zapewnienia UE 
właściwej pozycji handlowej w gospodarce światowej 

W	2006	r.	Komisja	Europejska	opublikowała	komuni-
kat	 „Globalna	 Europa”1,	 w	 którym	 nakreślone	 zostały	
strategiczne	 priorytety	w	 zakresie	 kształtowania	wspól-

nej	polityki	handlowej	UE	i	relacji	gospodarczych	z	pań-
stwami	trzecimi.	Wśród	przedstawionych	celów	znalazły	
się	 m.in.	 działania	 mające	 zapewnić	 Unii	 właściwą	
pozycję	 w	 procesie	 regionalizacji	 światowego	 handlu,	
którego	 nasilenie	 można	 obserwować	 od	 lat	 90.	 ub.	
wieku.	Przedstawiona	w	komunikacie	 strategia	zrywała	
ze	stosowaną	dotychczas	„doktryną	Lamy’ego”2	i	zakła-
dała	 zawarcie	 przez	 Wspólnotę	 szeregu	 bilateralnych	
umów	 handlowych.	 Nowe	 porozumienia,	 zgodnie	
z	przedstawionymi	założeniami,	miały	być	negocjowane	
w	 pierwszej	 kolejności	 z	 tymi	 krajami,	 które	wykazują	
duży	 potencjał	 rynkowy	 oraz	 wysoki	 poziom	 ochrony	
rynku	wewnętrznego	w	handlu	z	krajami	UE.	Przy	okre-
ślaniu	priorytetowych	partnerów	brano	pod	uwagę	także	
kwestię	 rozpoczęcia	 przez	 nich	 podobnych	 rokowań	
z	 głównymi	 konkurentami	 handlowymi	 Unii	 Europej-
skiej,	w	tym	przede	wszystkim	Stanami	Zjednoczonymi	
i	Chinami.	Na	tej	podstawie	zdefiniowano	grupę	państw	
traktowanych	priorytetowo	przy	negocjowaniu	 i	zawie-
raniu	 nowych	umów,	wśród	 których	 znalazły	 się	m.in.	
Indie3.

W	 strategii	 „Globalna	 Europa”,	 oprócz	 prioryteto-
wych	 kierunków	 współpracy,	 określono	 także	 zakres	
umów.	Podkreślając	swoje	przywiązanie	do	układu	wie-
lostronnego,	 Komisja	 Europejska	 stwierdziła,	 że	 nowe	
umowy	 –	 zgodnie	 z	 podejściem	 ‘WTO+’	 –	 powinny	
regulować	 te	 kwestie,	 co	 do	 których	 nie	 udało	 się	
dotychczas	osiągnąć	porozumienia	w	ramach	Światowej	
Organizacji	 Handlu	 (WTO).	 Wśród	 zagadnień,	 które	
powinny	 znaleźć	 uregulowania	 w	 nowych	 umowach,	
znalazły	 się	 bariery	 pozataryfowe	 oraz	 procedury	 han-
dlowe,	 handel	 usługami,	 zasady	 przepływu	 inwestycji,	
polityka	 konkurencji	 oraz	 ochrona	 prawna	 własności	
intelektualnej.	Próby	uregulowania	tych	kwestii	powinny	
zostać	podjęte	w	rozmowach	z	krajami,	które	prowadzą	

tytułu	wpłat	do	krajowego	budżetu.	W	Irlandii	analogiczny	wskaź-
nik	 też	 jest	 dość	wysoki	 i	 sięga	 12%	 bazy	 podatkowej.	Obecny	
system	statystycznego	VAT	eliminuje	tę	niesprawiedliwość	z	tytułu	
wpłat	 do	 unijnego	 budżetu,	 ponieważ	 wpłaty	 są	 szacowane	 na	
bazie	stawek	zharmonizowanych.

38 Stanowisko Rządu RP wobec Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the Europe-
an Economic and Social Committee, the Committee of the Regions 
and the National Parliaments: The EU Budget Review,	COM(2010)	
700	final,	z	22.10.2010	r.	Dodajmy,	że	Rząd	RP	popiera	propozy-
cję	Komisji	dotyczącą	likwidacji	mechanizmów	korekcyjnych	jako	
elementu	komplikującego	system	i	niegwarantującego	sprawiedli-
wego	ponoszenia	ciężarów	finansowania	budżetu	UE	

39	Ibid.

40 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ue-polska-wlacza-negocjacje-
ws-budzetu-ue-do-debat,1,5145448,wiadomosc.html	[29.5.2012] 

Krytyczne	stanowisko	wyraził	natomiast	Związek	Banków	Pol-
skich,	wskazując	m.	 in.	 na	 to,	 że	 nie	we	wszystkich	 krajach	UE	

system	bankowy	wymagał	wsparcia	ze	strony	publicznej	(jak	choć-
by	 w	 Polsce),	 stąd	 też	 nakładanie	 dodatkowych	 ujednoliconych	
obciążeń	fiskalnych	na	banki	we	wszystkich	krajach	Unii	Europej-
skiej	może	być	uznane	za	rozwiązanie	krzywdzące	dla	znacznej	
części	 sektora	bankowego.	Ponadto,	wprowadzenie	podatku	PTF	
może	doprowadzić	do	znacznego	wzrostu	cen	usług	bankowych	
(które	świadczone	są	i	będą	klientom	banków)	i	do	przeniesienia	
wielu	tego	typu	transakcji	poza	Unię	Europejską.	http://www.zbp.pl/
site.php?s=MTM0NTY0NjU=	[2.3.2012]	

41 Stanowisko Rządu RP do wniosku „Decyzja Rady upoważ-
niająca do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podat-
ku od transakcji finansowych”	(KOM(2012)	631).

42	Na	 temat	wyników	 szczytu,	 a	 raczej	 braku	 porozumienia	
por. http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-seven-
year-budgetary-framework-work-will-continue?lang=en
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