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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in 
spremembi Direktive 2008/7/ES
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0594),

– ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0355/2011),

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki sta 
ga v okviru Protokola št. 2 predložila ciprski in švedski parlament in v katerih trdita, da se 
predlog zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
razvoj, Odbora za proračun in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(A7-0000/2012),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in 
zlasti davku na finančne transakcije. To 

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in 
zlasti davku na finančne transakcije. To 
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razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
dopolnijo ureditveni ukrepi za 
preprečevanje prihodnjih kriz in da se 
ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune ali namene posebnih politik.

razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
dopolnijo ureditveni ukrepi za 
preprečevanje prihodnjih kriz in da se 
ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune, na primer v obliki prispevka k 
fiskalni konsolidaciji, ali namene posebnih 
politik, zlasti tistih, ki spodbujajo rast.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Poleg tega bi lahko davek na 
finančne transakcije v sedanjem obdobju 
hude finančne krize, zlasti ob napovedih o 
nizki rasti v Uniji, pozitivno vplival na 
srednje- in dolgoročne možnosti za rast, 
saj bi:
(a) zmanjšal nesorazmerne prispevke 
neproduktivnih transakcij in s tem 
bistveno prispeval k zmanjšanju tveganj 
sistemskih kriz v prihodnosti in tudi 
velikih stroškov zaradi rasti takšnih kriz; 
(b) preusmeril davčno obremenitev z dela 
in produktivnih naložb na finančne 
dejavnosti z velikimi eksternalijami za 
realno gospodarstvo; 
(c) ustvaril dodatne prihodke za javne 
izdatke in prispeval k manjši obdavčitvi 
prejemkov, kar je pomemben predpogoj za 
spodbujanje povpraševanja in potrošnje, s 
tem pa tudi rasti.
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Or. en

Obrazložitev

Nedavno objavljene študije so pokazale, da bi bil učinek uvedbe davka na finančne 
transakcije na ravni BDP najverjetneje najmanj okoli +0,25 %. Poleg tega bi zahvaljujoč 
temu davku največ plačali kratkoročni špekulanti, kot so hedge skladi in visokofrekvenčni 
trgovci. Ta davek bi tako odvrnil od kratkoročnih špekulacij in ne od dolgoročnih naložb ter 
ustvarjal dodatne prihodke. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Davek na finančne transakcije bi 
najbolje opravljal svojo dvojno funkcijo 
(ustvarjanja dodatnih prihodkov s 
pravičnejšo obdavčitvijo glede na druge 
sektorje ter omejevanja pretiranih in 
škodljivih špekulacij v sedanjem 
finančnem sistemu), če bi se izvajal na 
globalni ravni. Ker pa še ni pravno 
zavezujočega mednarodnega sporazuma, 
mora Unija, katere trg finančnih storitev 
je največji na svetu, prevzeti vodilno vlogo 
pri usklajevanju, vzpostavitvi in izvajanju 
obdavčitve z dobro zasnovanim davkom 
na finančne transakcije, ki bo ustvaril 
večji zagon v procesu sklenitve 
mednarodnega sporazuma na tem 
področju.

Or. en

Obrazložitev

Najboljša rešitev bi bil globalni davek, vendar bo Evropa s prevzetjem vodilnega položaja 
drugim dala močno politično spodbudo, naj ji sledijo.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Ta direktiva bi se morala v skladu z 
zavezami držav članic, da bodo odstranile 
ovire in spodbujale nadaljnje povezovanje 
na notranjem trgu, kot je poudarjeno v 
sporočilu Komisije z dne 13. aprila 2011 z 
naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst 
pobud za okrepitev rasti in zaupanja –
Skupaj za novo rast“, izvajati na ravni 
Unije. Vendar bi lahko nekatere države 
članice za pospešitev tega procesa sprejele 
določbe te direktive v okviru okrepljenega 
sodelovanja iz člena 329 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Okrepljeno sodelovanje iz členov 326 do 334 PDEU je možna alternativna rešitev za 
pospešitev tega procesa. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Ta direktiva ne obravnava 
upravljanja prihodkov od davka na 
finančne transakcije. Vendar bi se lahko 
delež prihodka od davka na finančne 
transakcije glede na predlog Komisije za 
uredbo Sveta o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2007–2013, zlasti 
določbe o lastnih virih Unije, upravljal na 
ravni Unije, bodisi kot del njenih lastnih 
virov ali v neposredni povezavi s 
posebnimi politikami Unije in javnimi 
dobrinami, na primer za financiranje 
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razvojnih ciljev pomoči, boja proti 
podnebnim spremembam, trajnostnega 
razvoja in socialnega sistema Unije. Glede 
na predhodne ocene in tržne odzive bi
lahko letni prihodek od davka na 
finančne transakcije znašal 57 milijard 
EUR, če bi se izvajal na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Upravljanje sredstev, zbranih z davkom na finančne transakcije, bi lahko obravnavali v 
okviru predloga o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se uporablja za vse finančne 
transakcije, če je vsaj ena stranka v 
transakciji ustanovljena v državi članici ter 
je finančna institucija, ustanovljena na 
ozemlju države članice, stranka v 
transakciji, ki deluje za svoj račun ali za 
račun druge osebe ali deluje v imenu 
stranke v transakciji.

2. Ta direktiva se v skladu s členom 3 
uporablja za vse finančne transakcije, če:

(a) je vsaj ena stranka v transakciji 
ustanovljena v državi članici ter je finančna 
institucija, ustanovljena na ozemlju države 
članice, stranka v transakciji, ki deluje za 
svoj račun ali za račun druge osebe ali 
deluje v imenu stranke v transakciji; ali
(b) transakcija zajema finančni 
instrument, ki ga izdajo pravni subjekti s 
sedežem v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

S kombinacijo načel stalnega prebivališča/sedeža in izdaje bi zagotovili, da bo davek na 
finančne transakcije zajel vse transakcije in vse akterje.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) je stranka finančne transakcije, 
katere predmet je finančni instrument, 
izdan na ozemlju države članice ali Unije.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno merilo bi zagotovilo, da se lahko davek na finančne transakcije zaračuna tudi na 
podlagi načela izdaje.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Izdaja

1. V tej direktivi se šteje, da se finančni 
instrument izda na ozemlju države članice 
ali Unije, če ga izda pravni subjekt s 
sedežem v državi članici.
2. Pri izvedenih finančnih instrumentih je 
pogoj izdaje na ozemlju države članice ali 
Unije izpolnjen, če referenčni ali osnovni 
instrument izda pravni subjekt s sedežem 
v državi članici.
3. Pri strukturiranih instrumentih se šteje, 
da je pogoj izdaje na ozemlju države 
članice ali Unije izpolnjen, če ta 
instrument temelji na precejšnjem deležu 
premoženja ali finančnih instrumentov in 
izvedenih finančnih instrumentov, 
vezanih na finančne instrumente, ki jih 
izdajo pravni subjekti z registriranim 
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sedežem v državi članici, ali je z njimi 
podprt. 

Or. en

Obrazložitev

Novi člen opredeljuje koncept izdajanja za finančne instrumente, izvedene finančne 
instrumente in strukturirane finančne instrumente.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3b
Prenos lastninske pravice

1. Finančna transakcija, ki se ne obdavči 
z davkom na finančne transakcije, je 
pravno neizvršljiva in se po njej ne izvede 
prenos lastninske pravice do osnovnega 
finančnega instrumenta. 
2. Finančna transakcija iz odstavka 1 ni 
primerna za centralni kliring iz Uredbe 
(EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne ... o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov 
[EMIR] in ne izpolnjuje zahtev o 
kapitalski ustreznosti iz Uredbe (EU) 
št. .../2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne ... o bonitetnih zahtevah za 
kreditne institucije in investicijska 
podjetja [CRD IV].
3. Za avtomatske elektronske plačilne 
sisteme ob ali brez prisotnosti posrednika 
pri poravnavi plačil lahko davčni organi 
države članice vzpostavijo avtomatski 
elektronski sistem zaračunavanja davka 
in potrdila o prenosu lastninskih pravic.

Or. en
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Obrazložitev

Davek na finančne transakcije bi moral vsebovati sistem, ki bi zagotavljal neizvršljivost 
pogodb o prodaji ali nakupu instrumenta v primeru neplačila davka, s čimer bi preprečili 
izogibanje plačilu davkov.  V skladu s tem sistemom neobdavčen instrument ne bi bil primeren 
za centralni kliring, kar bi neplačnike davka stalo mnogo več kot sam davek.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Finančna transakcija, ki se ne obdavči 
z davkom na finančne transakcije, je 
pravno neizvršljiva in se po njej ne izvede 
prenos pravnega naslova osnovnega 
finančnega sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Davek na finančne transakcije bi moral vsebovati sistem, ki bi zagotavljal neizvršljivost 
pogodb o prodaji ali nakupu instrumenta v primeru neplačila davka, s čimer bi preprečili 
izogibanje plačilu davkov. 

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Davčni uradi držav članic bi morali 
imeti potrebne in ustrezne kadrovske vire 
ter tehnično opremo, da bi se prilagodili 
določbam te direktive, zlasti v zvezi z 
upravnim sodelovanjem iz odstavka 3. 
Posebno pozornost se nameni 
zagotavljanju usposabljanja uradnikov.

Or. en
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Obrazložitev

Davčni organi bi morali imeti ustrezne kadrovske in tehnološke vire, da bi bili kos novim 
zahtevam. 

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V navedenem poročilu Komisija vsaj 
preuči vpliv davka na finančne transakcije 
na pravilno delovanje notranjega trga, 
finančnih trgov in realnega gospodarstva 
ter upošteva napredek na področju 
obdavčevanja finančnega sektorja na 
mednarodni ravni.

V navedenem poročilu Komisija vsaj 
preuči vpliv davka na finančne transakcije 
na pravilno delovanje notranjega trga, 
finančnih trgov in realnega gospodarstva 
ter upošteva napredek na področju 
obdavčevanja finančnega sektorja na 
mednarodni ravni, obseg davka na 
finančne transakcije in potrebo po 
določitvi stopnje obdavčitve različnih 
finančnih produktov in kategorij 
premoženja.

Or. en

Obrazložitev

Različne stopnje obdavčitve posameznih finančnih instrumentov bi lahko glede vpliv davka na 
finančne transakcije podrobneje določili v okviru pregleda te direktive. 
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OBRAZLOŽITEV

Predstavitev predloga Komisije o skupnem sistemu davka na finančne transakcije ob pravem 
času 

Svetovna finančna kriza iz leta 2008 se je bliskovito in močno razširila v realnih 
gospodarstvih, zaradi česar je nastala globoka svetovna gospodarska recesija, ki je v 
precejšnjem obsegu prizadela zaposlovanje. Zaradi nujnih načrtov za reševanje ‚finančnih 
institucij, ki so prevelike, da bi lahko propadle‘ z javnim denarjem se je bistveno poslabšalo 
stanje javnih financ in nastala je še večja gospodarska recesija na svetovni in evropski ravni. 

V zvezi s tem je treba izpostaviti naslednje:

– Finančni sektor, ki je eden od glavnih skupnih imenovalcev finančne krize in je prejel 
obsežno javno pomoč, da bi odpravil posledice krize, ne prispeva pravično k plačevanju 
stroškov te krize. Državljani EU se soočajo z precejšnjim zvišanjem neposrednih in posrednih 
davkov ter ostrim znižanjem plač in pokojnin, medtem ko finančni sektor še vedno v veliki 
meri ne plačuje davkov na svoje dejavnosti in transakcije.

– Ogromno povečanje števila finančnih transakcij v zadnjem desetletju in zamenjava 
dolgoročnih naložb s kratkoročnimi ter visoko špekulativne in tvegane transakcije, zlasti 
dejavnosti, kot je visokofrekvenčno trgovanje, jasno kažejo na spremembo poglavitne vloge 
finančnega sektorja, ki je bila nekdaj financiranje potreb realnega gospodarstva, sedaj pa 
financiranje dejavnosti, ki nimajo nikakršnega konstruktivnega vpliva in lahko močno 
izkrivljajo cene na trgu in delovanje nacionalnih gospodarstev. 

– Trenutne fiskalne težave v večini držav članic EU te države in EU močno ovirajo pri 
soočanju z izzivi, pred katerimi so se znašle, na primer financiranje rasti, trajnostnega in 
družbenega razvoja, reševanje vprašanja podnebnih sprememb ter financiranje razvojne 
pomoči. Zvišanje stopenj in področja uporabe tradicionalnih shem obdavčevanja ter nadaljnje 
krčenje javnih izdatkov ne more biti zadostna ali trajna rešitev za te izzive. Zato so potrebne 
sheme za progresivno obdavčitev, ki bi omogočile prenos davčne obremenitve s plač in 
produktivnih naložb na sektorje z velikimi negativnimi eksternalijami za realno gospodarstvo.

Zato je sedaj bolj kot kdaj koli prej pomembna razprava o uvedbi davka na finančne 
transakcije. Ta davek ima v primerjavi z drugimi tradicionalnimi shemami obdavčevanja in 
različnimi gospodarskimi ukrepi prednost v različnih pogledih, saj lahko:

– ustvarja nove prihodke (po najnovejših ocenah do 57 milijard EUR, če se bo izvajal na ravni 
EU);
– preusmeri davčno obremenitev na dejavnosti z negativnimi eksternalijami, kot so 
visokofrekvenčno trgovanje in izjemno špekulativne finančne transakcije, s čimer bi zagotovil 
pravičnejšo porazdelitev davčnega bremena; 
– odvrača od škodljivih špekulativnih transakcij z izjemnim učinkom finančnega vzvoda ter s 
tem prispeva k ustrezni ureditvi in nadzoru za stabiliziranje trgov in preusmeritev sektorja v 
produktivne dolgoročne naložbe.
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Po nedavni študiji („Financial Transaction Taxes“, avtorja Stephany Griffith Jones in 
Avinash Persaud) in revidirani oceni učinka Evropske komisije se učinek davka na finančne 
transakcije za rast EU ocenjuje na pozitivno raven 0,25 %, saj bi:

– z zmanjšanjem sistemskih tveganj ter ravni trgovanja na podlagi nepomembnih informacij 
(„noise trading“) in visokofrekvenčnega trgovanja pomembno prispeval k zmanjšanju 
možnosti nastanka kriz v prihodnosti. Ker so dejanski stroški krize za rast ogromni, bi lahko 
davek na finančne transakcije te stroške pokril in pozitivno vplival na dolgoročno rast EU;
– postal novi vir financiranja fiskalne konsolidacije in temeljna naložba v rast in 
zaposlovanje;
– preusmeril davčno obremenitev na druge dejavnosti ter tako omogočil zmanjšanje ali 
manjše povečanje obdavčitve dohodka in plač, s tem pa tudi spodbudil potrošnjo in večje 
povpraševanje. 

Glede na globalizirano naravo finančnega sektorja in njegovih storitev bi bilo treba davek na 
finančne transakcije izvajati na čim širši ravni, da bi izrabili vso njegovo funkcionalnost. 
Vendar bi morali večjo vlogo prevzeti tudi vodilni gospodarski partnerji po svetu, saj na tem 
področju ni sprejetega mednarodnega sporazuma. Evropska unija je največji finančni trg na 
svetu, zato mora narediti prvi korak z usklajevanjem vzpostavitve dobro zasnovanega in lahko 
izvedljivega davka na finančne transakcije, ki bo ustvaril večji zagon v procesu sklenitve 
mednarodnega sporazuma.

Evropski parlament je v resoluciji o inovativnem financiranju na svetovni in evropski ravni 
(P7_TA-PROV (2011)0080) izjavil, da „bi morala EU spodbujati uvedbo tovrstnega davka na 
svetovni ravni, če to ne bi uspelo, pa bi ga bilo treba sprva uvesti na evropski ravni“, ter 
pozval Komisijo, „naj čim prej pripravi študijo izvedljivosti, pri tem pa upošteva potrebo po 
konkurenčnih pogojih na svetovni ravni, in pripravi konkretne zakonodajne predloge“.
Komisija se je odzvala s pripravo ocene učinka, v kateri je potrdila izvedljivost uvedbe davka 
EU na finančne transakcije, ter zakonodajnega predloga. 

Dobro zasnovan in lahko izvedljiv davek na finančne transakcije 

Poglavitni izzivi v zvezi z uvedbo davka EU na finančne transakcije so:
– preprečevanje prenosa transakcij v jurisdikcije zunaj EU, 
– preprečevanje izogibanja davkom, 
– preprečevanje prenosa stroškov na potrošnike in državljane.

Tako kot pri drugih shemah za obdavčitev je treba izogibanje plačilu in utajo davkov 
preprečevati tako, da se visoka donosnost in nizka tveganost neželenih poslov spremeni v  
nizko donosnost in visoko tveganost. Pri davku na finančne transakcije to pomeni, da mora 
imeti nizko davčno stopnjo, v primeru izogibanja plačilu pa se morajo izvrševati strogi ukrepi, 
zaradi česar bi se izogibanje le malo izplačalo, zaradi strogih ukrepov pa bi bilo visoko 
tvegano.

Po svetu se v posameznih jurisdikcijah izvajajo različne sheme tipa davka na finančne 
transakcije, največja zgodba o uspehu doslej pa so predvsem upravni kolki (ki jih plača katera 
koli stranka transakcije prenosa lastništva vrednostnega papirja, izdanega na ozemlju zadevne 
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jurisdikcije), saj naj bi se jim bilo zelo težko izogniti in jurisdikcijam, v katerih veljajo, 
ustvarjajo velike prihodke.

Glavni vidiki predloga Komisije

Evropski parlament pozdravlja odločitev Komisije, da predstavi zakonodajni predlog o uvedbi 
davka na finančne transakcije ter popolnoma podpira glavno utemeljitev, ki jo je Parlament 
navedel v resoluciji o inovativnem financiranju na svetovni in evropski ravni (P7_TA-PROV 
(2011)0080).

 Področje uporabe direktive

Predlog Komisije zajema transakcije v zvezi z vsemi vrstami finančnih instrumentov (delnice, 
kapital, obveznice ter iz njih izpeljane izvedene finančne instrumente) ter vsemi vrstami 
trgovanja na reguliranih ali nereguliranih trgih. Izključitev primarnih trgov obveznic in delnic 
(ne pa tudi iz njih izpeljanih izvedenih finančnih instrumentov) omogoča nemoteno zbiranje 
sredstev, ki jih potrebuje realno gospodarstvo.
Področje uporabe tega davka je omejeno na finančne institucije, ki delujejo za lastni račun ali 
za račun druge osebe. Nacionalne centralne banke, Evropska centralna banka in organi EU so 
edine finančne institucije, ki so (upravičeno) izključene, da bi preprečili negativne eksternalije 
za monetarno politiko ali možnosti refinanciranja finančnega sektorja. Vendar bi bilo treba 
pojasniti, da ta izjema velja, če transakcije teh subjektov ustrezajo njihovi glavni javni 
funkciji.

 Načelo stalnega prebivališča/sedeža

Predlog Komisije kot pogoj za obračunavanje davka uporablja načelo stalnega 
prebivališča/sedeža nasprotne stranke transakcije na ozemlju države članice. 
To zajema vse transakcije finančnih institucij s sedežem v EU, ne pa tudi vse finančne 
instrumente, ki izhajajo iz EU. Tako se bodo obdavčile transakcije finančnih instrumentov, ki 
niso iz EU in ki jih izvedejo finančne institucije iz EU, kar lahko pozitivno vpliva na trg teh 
instrumentov, enako pa ne velja za transakcije instrumentov EU, ki jih izvedejo institucije 
zunaj EU, zaradi česar so institucije EU v podrejenem konkurenčnem položaju.

 Načelo izdaje

Najboljši način za preprečevanje pravnih vrzeli in ustvarjanje podrejenega konkurenčnega 
položaja je uvedba upravnih kolkov in davka na vse transakcije finančnih instrumentov, 
izdanih na ozemlju države članice ali EU. To je sicer v celoti izvedljivo pri obveznicah in 
delnicah, lahko pa pri tem pride do težav pri izvedenih finančnih instrumentih, denimo 
zamenjavah, kjer je težko opredeliti izdajo.
Najboljša in najbolj celovita rešitev bi bila združiti obe načeli in predlagati dodatni pogoj v 
sklopu člena 3 o kraju izdaje. Tako se zagotovi, da se davek plača, če je izpolnjen vsaj en 
pogoj iz člena 3. 
Da bi izrabili vse prednosti načela izdaje, bi bilo treba kot pravno posledico navesti tudi 
povezanost plačila davka in pravne izvršljivosti pogodbe. 
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 Davčne stopnje

Predvidene davčne stopnje morajo biti lahko izvedljive ter odražati morajo razlike med 
finančnimi instrumenti, da bi se davek lahko izvajal in da bi preprečili izkrivljanja na 
notranjem trgu.
Predlog Komisije o minimalni stopnji 0,1 % za delnice in obveznice ter 0,01 % za izvedene 
finančne instrumente sledi tem načelom. Obe stopnji sta relativno nizki, obenem pa 
zagotavljata minimalno uskladitev na najmanj izkrivljajoč način ter omogočata 
prilagodljivost, če posamezna država članica meni, da jih je treba povišati.  
Razlikovanje med posameznimi kategorijami finančnih instrumentov je upravičena, saj se 
delnice in obveznice na trgu obnašajo bolj podobno kot izvedeni finančni instrumenti. 
Ker je precej težje oceniti vrednost izvedenih finančnih instrumentov, odločitev o ohranitvi 
nominalne vrednosti (ki je lahko precej višja od dejanske tržne vrednosti teh instrumentov) 
upravičuje izbiro nižje stopnje.

 Geografsko področje uporabe

Sprejetje te direktive na podlagi postopka soglasja je najboljši način za izvajanje predloga, da 
ne bi prišlo do izkrivljanja in da bi dosegli dodatno povezovanje finančnih trgov v EU. 
Vendar mora EU pospešiti proces odprave izkrivljanja na ustreznih področjih, saj nekatere 
države članice že imajo oziroma načrtujejo sheme obdavčitve tipa davka na finančne 
transakcije. Zato lahko države članice pravne določbe te direktive sprejmejo na podlagi 
okrepljenega sodelovanja, če je ni mogoče sprejeti na podlagi postopka soglasja.

 Upravljanje prihodkov

Komisija v predlogu ne navaja izrecno vprašanja upravljanja prihodkov, pač pa je zgolj 
omenjen zakonodajni predlog o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ki je v 
obravnavi in v katerem se predvideva, da bo del prihodkov od davka na finančne transakcije 
pretvorjen v lastna sredstva EU. Prihodke od davka na finančne transakcije bi lahko tudi 
namenili za posebne politike EU in javne dobrine, na primer za financiranje razvojnih ciljev 
pomoči, boja proti podnebnim spremembam, trajnostnega razvoja in socialnega sistema Unije, 
ali za financiranje nacionalnih proračunov, zlasti za podporo prizadevanj za fiskalno 
konsolidacijo. 


