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PR_CNS_art55am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011) 594),

– so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Parlamentom (C7-0355/2011),

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu (č. 2) 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality cyperským a švédskym parlamentom, 
ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
rozvoj, Výboru pre rozpočet a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-
0000/2012),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nedávna finančná kríza viedla k 
diskusiám na všetkých úrovniach 
o možnom dodatočnom zdanení 
finančného sektora, a najmä o dani 
z finančných transakcií (DFT). Tieto 

(1) Nedávna finančná kríza viedla 
k diskusiám na všetkých úrovniach 
o možnom dodatočnom zdanení 
finančného sektora, a najmä o dani 
z finančných transakcií (DFT). Tieto 
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diskusie vychádzajú zo želania zaistiť, aby 
finančný sektor prispieval na krytie 
nákladov spôsobených krízou a aby bol 
v porovnaní s inými sektormi v budúcnosti 
spravodlivým spôsobom zdanený; odradiť 
finančné inštitúcie od príliš riskantných 
činností; doplniť regulačné opatrenia 
zamerané na zamedzenie budúcim krízam 
a získať dodatočné príjmy do všeobecného 
rozpočtu alebo na osobitné politické účely.

diskusie vychádzajú zo želania zaistiť, aby 
finančný sektor prispieval na krytie 
nákladov spôsobených krízou a aby bol 
v porovnaní s inými sektormi v budúcnosti 
spravodlivým spôsobom zdanený; odradiť 
finančné inštitúcie od príliš riskantných 
činností; doplniť regulačné opatrenia 
zamerané na zamedzenie budúcim krízam 
a získať dodatočné príjmy do všeobecného 
rozpočtu okrem iného ako príspevok na 
fiškálnu konsolidáciu alebo na osobitné 
politické účely, najmä tie, ktoré podnecujú 
rast.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Okrem toho by v súčasnom období 
vážnej finančnej krízy, a najmä pokiaľ ide 
o prognózy dlhodobého rastu v Únii, 
mohla mať DFT pozitívny vplyv na 
strednodobú a dlhodobú perspektívu rastu 
prostredníctvom:
a) znižovania neprimeraného podielu 
neproduktívnych transakcií, a tak značne 
prispievať k znižovaniu rizika budúcich 
systémových kríz, a tým aj výrazných 
nákladov takýchto kríz z hľadiska rastu; 
b) presunutia daňového zaťaženia práce 
a produktívnych investícií na finančné 
činnosti s nepriaznivými externalitami pre 
reálnu ekonomiku; 
c) vytváraním dodatočného príjmu pre 
verejné výdavky a prispievaním 
k nižšiemu zaťaženiu príjmu, čo je 
dôležitou podmienkou zvyšovania dopytu 
a spotreby, a teda aj rastu.
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Or. en

Odôvodnenie

V nedávno uverejnených štúdiách sa preukázalo, že vplyv zavedenia DFT na úroveň HDP je 
pravdepodobne prinajmenšom približne + 0,25 %. Okrem toho budú vďaka DFT najviac 
platiť krátkodobí špekulanti, ako sú hedžové fondy alebo vysokofrekvenční obchodníci. DFT 
bude potom predstavovať demotivačný faktor pre krátkodobé špekulácie, na rozdiel od 
dlhodobých investícií. A napokon DFT vytvorí dodatočné príjmy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) DFT by najlepšie plnila svoju dvojitú 
funkciu (vytváranie dodatočných príjmov 
prostredníctvom spravodlivého 
zdaňovania voči ostatným odvetviam 
a obmedzovanie nadmerných a škodlivých 
špekulácií), ak by sa vykonávala na 
celosvetovej úrovni. Vzhľadom na 
neexistenciu právne záväznej 
medzinárodnej dohody však musí Únia, 
zastupujúca najväčší trh s finančnými 
službami na svete, prevziať vedúcu úlohu 
prostredníctvom koordinovania, zriadenia 
a vykonávania zdaňovania dobre 
navrhnutej DFT, čo bude predstavovať 
silný impulz v procese uzatvorenia 
medzinárodnej dohody.

Or. en

Odôvodnenie

Celosvetová daň by bola lepším riešením – ale tým, že Európa prevezme vedúce postavenie, 
dá ostatným silný politický podnet, aby smerovali tou istou cestou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Táto smernica, v súlade so
záväzkami členských štátov v súvislosti 
s odstraňovaním prekážok a ďalším 
podporovaním integrácie na vnútornom 
trhu, ako sa zdôraznilo v oznámení 
Komisie z 13. apríla s názvom Akt 
o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl 
podnecovania rastu a posilňovania dôvery 
„Spoločne za nový rast“, by sa mala 
zaviesť na úrovni Únie. S cieľom 
urýchliť pokrok by však mali niektoré 
členské štáty prijať ustanovenia tejto 
smernice prostredníctvom posilnenej 
spolupráce podľa článku 329 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Posilnená spolupráca upravená v článkoch 326 – 334 ZFEÚ predstavuje rozumnú alternatívu 
na urýchlenie procesu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17b) V tejto smernici sa nerieši riadenie 
príjmov z DFT. Vzhľadom na návrh 
Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2014 – 2020, a najmä pokiaľ ide 
o ustanovenia o vlastných zdrojoch Únie, 
by sa malo zvážiť, aby sa časť príjmov 
z DFT riadila na úrovni Únie, buď ako 
súčasť vlastných zdrojov Únie alebo cez 
priame prepojenie s osobitnými politikami 
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Únie a verejnými statkami, okrem iného 
financovaním cieľov rozvojovej pomoci, 
bojom proti zmene klímy, udržateľným 
rozvojom a sociálnym zabezpečením Únie. 
Podľa predbežných odhadov a v závislosti 
od reakcií trhu by mohol ročný príjem 
z DFT predstavovať 57 miliárd EUR, ak 
by sa vykonávala na úrovni Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Riadenie zdrojov DFT by sa malo riešiť v kontexte návrhu viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto smernica sa vzťahuje na všetky 
finančné transakcie za predpokladu, že
aspoň jedna strana transakcie má sídlo 
v členskom štáte a že finančná inštitúcia so 
sídlom na území členského štátu je stranou 
transakcie, ktorá koná na vlastný účet alebo 
na účet inej osoby alebo ktorá koná v mene 
strany transakcie.

2. Táto smernica sa v súlade s článkom 3 
vzťahuje na všetky finančné transakcie, 
ktoré podliehajú týmto podmienkam:

a) aspoň jedna strana transakcie má sídlo 
v členskom štáte a finančná inštitúcia so 
sídlom na území členského štátu je stranou 
transakcie, ktorá koná na vlastný účet alebo 
na účet inej osoby alebo ktorá koná v mene 
strany transakcie; alebo

b) transakcia zahŕňa finančný nástroj, 
ktorý vydala právnická osoba registrovaná 
v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Kombinácia zásad miesta pobytu a vydania zabezpečí, že DFT sa bude vzťahovať na všetky 
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transakcie a všetky subjekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) je stranou finančnej transakcie 
v súvislosti s finančným nástrojom 
vydaným na území členského štátu alebo 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto dodatočným kritériom sa zabezpečí, aby sa DFT mohla vyberať na základe zásady 
vydania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Vydávanie

1. Na účely tejto smernice sa môže 
finančný nástroj vydávať na území 
členského štátu alebo Únie v prípade, že 
ho vydáva právnická osoba, ktorá je 
registrovaná v členskom štáte.
2. V prípade derivátov je podmienka 
vydania na území členského štátu alebo 
Únie splnená v prípade, že referenčný 
alebo základný nástroj vydá právnická 
osoba, ktorá je registrovaná v členskom 
štáte.

3. V prípade štruktúrovaného nástroja je 
podmienka vydania na území členského 
štátu splnená v prípade, keď je 
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štruktúrovaný nástroj založený alebo 
podporený značným podielom na aktívach 
alebo finančných nástrojoch a derivátoch 
so zreteľom na finančné nástroje vydané 
právnickou osobou, ktorá je registrovaná 
v členskom štáte. 

Or. en

Odôvodnenie

V tomto novom článku sa vymedzuje koncepcia vydávania finančných nástrojov, derivátov 
a štruktúrovaných nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3b
Prenos právneho nároku

1. Finančná transakcia, v rámci ktorej sa 
nevyberá žiadna DFT, sa považuje za 
právne neúčinnú a nemá za následok 
prenos právneho nároku na základný 
nástroj. 
2. Finančná transakcia podľa odseku 1 
nie je oprávnená na ústredné zúčtovanie 
podľa ustanovení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 z ... 
o mimoburzových derivátoch, centrálnych 
zmluvných stranách a archívoch 
obchodných údajov a nie je oprávnená 
ani na plnenie požiadaviek kapitálovej 
primeranosti podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../2012 o požiadavkách na obozretnosť 
pre úverové inštitúcie a investičné 
spoločnosti [CRD IV].
3. V prípade automatických 
elektronických platobných systémov 
s alebo bez účasti zúčtovacích agentov 
platenia môžu príjmové orgány členského 
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štátu vytvoriť systém automatického 
elektronického výberu daní a osvedčení 
o prenose právnych nárokov.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom znížiť riziko daňových únikov by mala DFT zahŕňať systém, ktorým sa zabezpečí, že 
sa v prípade nezaplatenia dane budú zmluvy na nákup alebo predaj nástroja považovať za 
právne neúčinné. Podľa tohto systému nebude nezdanený nástroj oprávnený na ústredné 
zúčtovanie, čo bude neplatiča stáť niekoľkokrát viac ako v prípade zaplatenia dane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Finančná transakcia, v rámci ktorej 
sa nevyberá žiadna DFT, sa považuje za 
právne neúčinnú a nemá za následok 
prenos právneho nároku na základné 
aktíva.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom znížiť riziko daňových únikov by mala DFT zahŕňať systém, ktorým sa zabezpečí, že 
sa v prípade nezaplatenia dane budú zmluvy na nákup alebo predaj nástroja považovať za 
právne neúčinné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. S cieľom prispôsobiť daňovú správu 
členských štátov ustanoveniam tejto 
smernice, najmä vo vzťahu 
k administratívnej spolupráci uvedenej 
v odseku 3, sa im poskytnú potrebné 
a primerané ľudské zdroje a technické 
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zariadenia. Osobitná pozornosť sa venuje 
zabezpečovaniu školenia pre úradníkov.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom riešiť tieto nové požiadavky budú daňové orgány potrebovať primeraný počet 
zamestnancov a technologické zdroje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V uvedenej správe Komisia preskúma 
aspoň vplyv DFT na riadne fungovanie 
vnútorného trhu, finančné trhy a reálnu 
ekonomiku a zohľadní pokrok dosiahnutý 
v oblasti zdaňovania finančného sektora 
v medzinárodnom kontexte.

V uvedenej správe Komisia preskúma 
aspoň vplyv DFT na riadne fungovanie 
vnútorného trhu, finančné trhy a reálnu 
ekonomiku a zohľadní pokrok dosiahnutý 
v oblasti zdaňovania finančného sektora 
v medzinárodnom kontexte, rozsah DFT 
a potrebu rozlišovať rozličné finančné 
produkty a kategórie aktív vzhľadom na 
daňovú sadzbu.

Or. en

Odôvodnenie

V závislosti od trhového vplyvu DFT sa môže zvážiť ďalšia diferenciácia sadzieb medzi 
finančnými nástrojmi ako súčasť revízie smernice.  
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Impulz, pokiaľ ide o návrh Komisie o spoločnom systéme dane z finančných transakcií

Svetová finančná kríza z roku 2008 sa do reálnych ekonomík rozšírila rýchlym a náhlym 
spôsobom, čo vyústilo do hlbokej recesie svetového hospodárstva a malo rozsiahly vplyv na 
zamestnanosť. Potreba schém finančnej pomoci z verejných fondov na záchranu finančných 
inštitúcií, ktoré sú príliš veľké na to, aby skrachovali, značne zhoršila verejné financie 
a viedla k ďalšej hospodárskej recesii na celosvetovej i európskej úrovni. 

V tomto kontexte sa zdôrazňujú tieto body:
– Finančný sektor, jeden z hlavných menovateľov finančnej krízy, do ktorého sa vložili 
značné verejné dotácie na prekonanie následkov krízy, neprispieva spravodlivým spôsobom 
k nákladom spôsobeným touto krízou. V čase, keď občania EÚ čelia značným zvyšovaniam 
priameho a nepriameho zdanenia a výrazným zníženiam platov a dôchodkov, je finančný 
sektor stále vo veľkej miere oslobodený od zdaňovania svojich činností a transakcií.
– Obrovský nárast finančných transakcií v posledných desiatich rokoch a presun 
z dlhodobých investícií na zameriavanie sa na krátkodobé ciele a vysoko špekulatívne 
a rizikové transakcie, najmä pri činnostiach, ako je vysokofrekvenčné obchodovanie (HFT), 
jasne dokazuje zmenu hlavnej úlohy finančného sektora z financovania potrieb reálnej 
ekonomiky na činnosti, ktoré nemajú žiadny produktívny vplyv a môžu závažne narušiť 
trhové ceny a fungovanie vnútroštátnych hospodárstiev. 
– Súčasné závažné daňové ťažkosti vo väčšine členských štátov EÚ značne bránia členským 
štátom a EÚ riešiť hlavné problémy budúcnosti, ako je financovanie rastu, udržateľný 
a sociálny rozvoj, boj proti zmene klímy a financovanie rozvojovej pomoci. Zvyšovanie 
sadzieb a rozsahu tradičných daňových nástrojov a ďalšie znižovania verejných výdavkov 
nemôžu byť dostatočným ani udržateľným riešením týchto problémov. Sú preto potrebné 
nástroje progresívneho zdaňovania, ktoré môžu presunúť daňové zaťaženie práce 
a produktívnych investícií na odvetvia s nepriaznivými negatívnymi externalitami pre reálnu 
ekonomiku.

Vzhľadom na to má diskusia o zavedení dane z finančných transakcií (DFT) ešte väčší 
význam. V porovnaní s ostatnými tradičnými daňovými nástrojmi a rozličnými 
hospodárskymi politikami má DFT výhodu viacnásobnej funkcie:
– môže vytvárať značné nové príjmy (podľa nedávnych odhadov až 57 miliárd EUR, ak sa 
bude vykonávať na úrovni EÚ);
– môže presunúť zaťaženie na činnosti s negatívnymi externalitami, ako sú HFT 
a mimoriadne špekulatívne finančné transakcie, a tak zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie 
daňového zaťaženia; 
– môže odradiť mimoriadne škodlivé špekulatívne transakcie, a tak prispieť spolu 
s primeranými systémami regulácie a dozoru k stabilizácii trhov a preorientovaniu sektora 
smerom k produktívnym dlhodobým investíciám.

Podľa nedávnej štúdie („Daň z finančných transakcií“ od Stephany Griffithovej Jonesovej 
a Avinasha Persauda) a revidovaného posúdenia vplyvu Európskej komisie sa odhaduje, že 
vplyv DFT na rast EÚ dosiahne pozitívnu úroveň 0,25 % prostredníctvom:



PR\891774SK.doc 15/17 PE480.888v01-00

SK

– znižovania systémových rizík a úrovne tzv. noise trading spolu s HFT, DFT môže značne 
prispievať k znižovaniu pravdepodobnosti krízy v budúcnosti. Keďže skutočné náklady krízy 
na rast sú obrovské, DFT preto môže absorbovať tieto náklady a pozitívne vplývať na 
dlhodobý rast EÚ;
– môže sa stať novým zdrojom financovania fiškálnej konsolidácie a kľúčových investícií do 
rastu a zamestnanosti;
– presunutím daňového zaťaženia na iné činnosti. Týmto spôsobom môže DFT viesť 
k zníženiu alebo menšiemu nárastu zdaňovania príjmov a práce, a tak podporiť spotrebu 
a naštartovať dopyt. 

Vzhľadom na globalizovanú povahu finančného sektora a jeho služieb a s cieľom plne 
prevziať svoju viacnásobnú funkciu by sa mala DFT vykonávať v čo najširšom rozsahu. 
Z dôvodu neexistencie medzinárodnej dohody je však nutné, aby na seba vedúci hospodárski 
partneri sveta prevzali posilnenú úlohu. EÚ v súčasnosti predstavuje najväčší finančný trh 
sveta a má preto zodpovednosť urobiť prvý krok prostredníctvom koordinácie vytvorenia 
dobre navrhnutej a ľahko vykonateľnej DFT, ktorá bude silným impulzom v procese 
uzatvorenia medzinárodnej dohody.

Vo svojom uznesení o inovačnom financovaní na celosvetovej a európskej úrovni (P7_TA-
PROV(2011)0080) Európsky parlament uviedol, že „EÚ by mala podporovať zavedenie DFT 
na globálnej úrovni; ak sa to nepodarí, EÚ by mala ako prvý krok zaviesť DFT na európskej 
úrovni” a vyzval Komisiu, aby „urýchlene vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti, pričom 
zohľadní potrebu zabezpečiť rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni, a aby predložila 
konkrétne legislatívne návrhy”.
Európska komisia na to reagovala tak, že predložila svoje posúdenie vplyvu, v ktorom sa 
rozhodla pre realizovateľnosť zavedenia DFT v celej EÚ spolu s jej legislatívnym návrhom. 

Dobre navrhnutá a ľahko vykonateľná DFT

Hlavné problémy, pokiaľ ide o zavedenie DFT v EÚ:
– vyhýbanie sa prevodu transakcií na neeurópske jurisdikcie, 
– predchádzanie daňovým únikom, 
– vyhýbanie sa prevodu nákladov na spotrebiteľov a občanov.

Ako pri každom daňovom nástroji mení spôsob minimalizovať daňové úniky a vyhýbanie sa 
plateniu neželanú činnosť zo špekulácii s vysokými výnosmi a nízkym rizikom na špekulácie 
s nízkymi výnosmi a vysokým rizikom. V prípade DFT to znamená miernu sadzbu dane, aby 
sa predchádzalo špekuláciám s nízkymi príjmami, a posilnenie závažných následkov, 
v prípade nedodržania pravidiel s cieľom urobiť ich riskantnými.

V rozličných jurisdikciách po celom svete je zavedených niekoľko nástrojov typu DFT, ale 
najmä prípad kolkovej dane (ktorú má zaplatiť protistrana transakcie pri prevode vlastníctva 
cenného papiera obyvateľa) je doteraz najväčším úspechom, keďže sa ukázalo, že je veľmi 
zložité vyhýbať sa jej, a tak sa vďaka nej tvoria značné príjmy v jurisdikciách, kde platí táto 
daň.
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Hlavné aspekty návrhu Komisie

Európsky parlament víta rozhodnutie Komisie predložiť legislatívny návrh, ktorým 
sa zavádza daň z finančných transakcií a ktorý plne zohľadňuje hlavné argumenty predložené 
Európskym parlamentom v uznesení o inovačnom financovaní na celosvetovej a európskej 
úrovni (P7_TA-PROV(2011)0080).

 Rozsah pôsobnosti smernice

Návrh Komisie sa týka transakcií, pokiaľ ide o všetky rozličné typy cenných papierov 
(podielov, akcií, dlhopisov a z nich odvodených derivátov), ako aj všetkých typov obchodov 
na regulovaných alebo neregulovaných platformách. Vylúčenie primárnych trhov dlhopisov 
a podielov (nie z nich odvodených derivátov) umožňuje ponechať rastúce potreby na kapitál 
skutočného sveta nedotknuté.
Rozsah dane sa obmedzuje na finančné inštitúcie, ktoré obchodujú na svoj vlastný účet alebo 
na účet inej osoby. Národné centrálne banky, Európska centrálna banka a orgány vytvorené 
EÚ sú jediné finančné inštitúcie, ktoré sú z toho vylúčené, aby sa predchádzalo neželaným 
externalitám na menových politikách alebo možnostiam refinancovania finančného sektora. 
Malo by sa však objasniť, že táto výnimka platí, pokiaľ transakcie týchto subjektov 
zodpovedajú ich hlavnej verejnej funkcii.

 Zásada miesta pobytu

Návrh Komisie využíva miesto pobytu protistrany transakcie, ktorá je na území členského 
štátu, aby tak vznikla povinnosť daň zaplatiť. 
To sa týka všetkých transakcií finančných inštitúcií so sídlom v EÚ, ale nie všetkých 
finančných nástrojov, ktoré pochádzajú z EÚ. Takto sa zdaní transakcia finančnej inštitúcie 
EÚ, pokiaľ ide o neeurópske finančné nástroje s pozitívnymi účinkami, ktoré to môže mať pre 
trh neeurópskeho nástroja, ale to neplatí pre transakcie neeurópskych inštitúcií, pokiaľ ide 
o európske nástroje, čím sa teda vytvorí konkurenčná nevýhoda pre inštitúcie EÚ.

 Zásada vydania

Najlepším spôsobom, ako predchádzať právnym medzerám a vytváraniu konkurenčných 
nevýhod, by bolo nasledovať príklad kolkovej dane a nastoliť daň na každú transakciu na 
finančný nástroj vydaný subjektom na území členského štátu alebo EÚ. Hoci je to plne 
uplatniteľné v prípade dlhopisov a podielov, môže to vytvárať problémy v prípade derivátov, 
ako sú swapy, v prípade, že je zložité vymedziť vydanie.
S cieľom plne riešiť túto problematiku by bolo najlepším riešením skombinovať obe zásady 
a navrhnúť dodatočnú podmienku v rámci článku 3 o mieste vydania. Týmto spôsobom, 
pokiaľ sa splní jedna z podmienok článku 3, sa daň musí zaplatiť. 
S cieľom využiť všetky výhody zásady vydania by sa malo takisto pridať spojenie platenia 
dane s právnou účinnosťou zmluvy ako právny dôsledok. 

 Daňové sadzby

Na to, aby bola daň ľahko vykonateľná, a s cieľom vyhnúť sa narušeniam na vnútornom trhu 
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by mali byť navrhované sadzby jednoduché na vykonávanie a mali by odrážať rozličné 
charakteristiky finančných nástrojov.
Návrh Komisie nastaviť minimálnu sadzbu vo výške 0,1 % pre podiely a dlhopisy a vo výške 
0,01 % pre deriváty tieto zásady skutočne dodržiava. Obe sadzby sú pomerne nízke a zároveň 
predstavujú harmonizáciu minimálnej ochrany tým najmenej rušivým spôsobom a umožňujú 
flexibilitu v prípade, že členský štát považuje za vhodné prekročiť ich.  
Diferenciácia medzi kategóriami aktív je oprávnená, keďže podiely a dlhopisy majú 
príbuznejšie trhové správanie v porovnaní s derivátmi. 
V prípade derivátov je odhad ich hodnoty oveľa zložitejší, rozhodnutie zvoliť si špekulatívnu 
hodnotu – ktorá môže byť značne vyššia, ako je skutočná trhová hodnota derivátu –
zdôvodňuje výber nižšej sadzby.

 Geografický rozsah

Prijatie smernice prostredníctvom jednomyseľnosti je najlepší spôsob, ako vykonať tento 
návrh s cieľom predchádzať narušeniam a pokračovať v integrácii finančných trhov v EÚ. 
Napriek tomu, vzhľadom na to, že niektoré daňové nástroje typu DFT sú už zavedené alebo sa 
o nich v niektorých členských štátoch diskutuje, by mala EÚ urýchliť proces na odstránenie 
narušení v príslušných oblastiach. Ak sa teda prijatie tejto smernice nedá uskutočniť 
prostredníctvom pravidla jednomyseľnosti, členské štáty môžu zavádzať právne ustanovenia 
tejto smernice prostredníctvom pravidiel posilnenej spolupráce.

 Riadenie príjmov

Návrh Komisie nemá žiadny priamy odkaz na riadenie príjmov. V správe sa uvádza, že 
v legislatívnom návrhu o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, o ktorom sa 
práve diskutuje, sa predpokladá, že sa z časti príjmov z DFT stanú vlastné zdroje EÚ. Príjmy 
z DFT by sa mohli takisto prepojiť s osobitnými politikami EÚ a verejnými statkami, 
napríklad s financovaním cieľov rozvojovej pomoci, bojom proti zmene klímy, udržateľným 
rozvojom a sociálnym zabezpečením v EÚ alebo s financovaním vnútroštátnych rozpočtov, 
najmä ako spôsob na podporu úsilia o finančnú konsolidáciu. 


