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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie týkajúci sa dane z finančných transakcií je odpoveďou na opakované výzvy z 
celej Európskej únie, aby sa finančný sektor podieľal na vyrovnaní nákladov na pokračujúcu 
krízu. Spravodajca víta tento návrh, ktorý tiež prichádza po tom, ako Európsky parlament 
vyzýval k  činnosti v tejto oblasti.

Daň z finančných transakcií je vymedzená ako znak jednotného trhu. Európsky právny rámec 
sleduje pri takejto dani z finančných transakcií dvojitý cieľ: na jednej strane to je 
spravodlivosť, keďže na rozdiel od iných ekonomických transakcií finančné transakcie 
zostávajú vo veľkej miere nezdanené, a na druhej strane to je harmonizácia, pretože je 
potrebný jednotný európsky prístup k zdaňovaniu finančných transakcií so sadzbami, ktoré aj 
keď nie sú v celej EÚ identické, aspoň by mali byť porovnateľné a založené na spoločnom 
minimálnom základe.

Daň z finančných transakcií je tiež úzko spojená s cieľom, ktorým je v plnej miere využiť 
potenciál jednotného trhu v záujme opätovného dosiahnutia rastu v Európe, a tým nám 
umožniť, aby sme dosiahli ciele stanovené v stratégii Európa 2020. Investície do jednotného 
trhu sú potrebné a mali by pochádzať z európskeho zdroja financovania. Preto príjmy z dane z 
finančných transakcií, ktoré sa pripočítavajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie, 
prispievajú k získavaniu finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na stále európske 
investície do hospodárskeho pokroku Únie. 

Je preto zrejmé, že daň z finančných transakcií sa musí uplatňovať na území celej EÚ. EÚ má 
jednotný trh a má rozpočet, kým eurozóna ich nemá. Daň z finančných transakcií, ktorá 
prispieva do rozpočtu EÚ, a je teda nástrojom pre dynamický jednotný trh, nemôže byť ničím 
iným, než daňou z finančných transakcií, ktorá je vyberaná plošne v celej Únii, a teda 
uplatňovaná vo všetkých hlavných európskych finančných centrách. Akákoľvek výnimka z 
tohto pravidla by viedla k neprijateľnému narušeniu fungovania jednotného trhu.

Daň z finančných transakcií musí priniesť dostatočné príjmy, aby splnila svoju úlohu 
politického nástroja pri prekonávaní krízy, a jej návrh by zároveň nemal viesť k výraznému 
premiestňovaniu takých finančných nástrojov a inštitúcií, ktoré sú pre európsky finančný 
priemysel ťažiskové alebo ktoré majú osobitný rozvojový potenciál pre európske finančné 
centrá. Okrem toho nesmie narúšať fungovanie takých investičných prostriedkov, ktoré EÚ 
potrebuje na zabezpečenie hospodárskeho rozvoja a spravodlivých dôchodkových príjmov pre 
dôchodcov.

Preto spravodajca navrhuje, že čo sa týka sadzby zdanenia, malo by sa rozdielne zaobchádzať 
s investičnými fondmi, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy  týkajúce sa PKIPCP, a 
s penzijnými fondmi, kde je vhodná znížená sadzba 0,01 %.

Štruktúrované finančné produkty, ktorým vo veľkej miere chýba transparentnosť voči 
všetkým stranám zainteresovaným v transakciách s nimi, a ich zneužívanie prispeli k 
spusteniu  finančných problémov od prasknutia americkej bubliny s nehnuteľnosťami. 
Obchodovanie v takýchto nástrojoch je intenzívne, jeho objem je obrovský a príjmy z dane, 
ktoré možno následne očakávať zo zdanenia týchto nástrojov, sú významné. Ak by zdanenie 
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viedlo k premiestneniu určitých zložiek obchodu s derivátmi, aj v kategórii 
vysokofrekvenčného obchodovania, takéto premiestnenie by nemalo škodlivý vplyv na rozvoj 
európskeho jednotného trhu v oblasti kapitálu.

Preto by mala byť na ne uplatnená základná sadzba zdanenia 0,1 %, a to je dôvod, prečo 
spravodajca navrhuje uplatniť túto sadzbu na finančné transakcie týkajúce sa derivátových 
dohôd.

Posúdenie vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, bolo od jeho prvého predloženia Európskemu 
parlamentu doplnené bez toho, aby bol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa alebo 
spravodajca upovedomený o obsahu dodatočných alebo nových zistení Komisie. Spravodajca 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že výbor nemohol teda zvážiť obsah najnovšieho posúdenia. 
Je však potrebné predpokladať, že boli zhodnotené riziká premiestnenia a očakávaný vplyv 
dane z finančných transakcií na hospodársky rast Európskej únie, aby sa vytvoril obraz, ktorý 
je viditeľne menej negatívny, ako je obraz utvorený na základe zverejneného posúdenia 
vplyvu. Vzhľadom na túto skutočnosť sa primeranosť a význam dane z finančných transakcií 
pre splnenie cieľov jednotného trhu stáva nielen kľúčovou zložkou tohto stanoviska, ale aj 
stanoviska Európskeho parlamentu ako celku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Vymedzenie finančných nástrojov v 
prílohe I k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla
2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o 
zmene a doplnení smerníc Rady 
85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/12/ES, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 93/22/EHS (MiFID) , zahŕňa podiely 
v podnikoch kolektívneho investovania. To 
znamená, že akcie a podiely podnikov 
kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) v zmysle článku 1 ods. 2 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 

4) Vymedzenie finančných nástrojov v 
prílohe I k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 
2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o 
zmene a doplnení smerníc Rady 
85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/12/ES, ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 93/22/EHS (MiFID)17, zahŕňa 
podiely v podnikoch kolektívneho 
investovania. To znamená, že akcie a 
podiely podnikov kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných 
papierov (PKIPCP) v zmysle článku 1 ods. 
2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
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2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 
zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení týkajúcich sa podnikov 
kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP), a alternatívne investičné fondy 
(AIF) vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. 
a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch 
alternatívnych investičných fondov a o 
zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 
201019/65/ES a nariadení (ES) č. 
1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 sú 
finančné nástroje. Preto upisovanie a 
vyplatenie týchto nástrojov sú transakcie, 
ktoré by mali podliehať DFT.

2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 
zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení týkajúcich sa podnikov 
kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP)18, a alternatívne investičné 
fondy (AIF) vymedzené v článku 4 ods. 1 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o 
správcoch alternatívnych investičných 
fondov a o zmene a doplnení smerníc 
2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) 
č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/201019 sú 
finančné nástroje. Preto upisovanie a 
vyplatenie týchto nástrojov sú transakcie, 
ktoré by mali podliehať dani z finančných 
transakcií. Osobitná povaha PKIPCP a 
význam, ktorý predstavujú pre plnú 
mobilizáciu potenciálu vnútorného trhu, 
sú však dôvodom, aby bola pre ne 
uplatnená  nižšia sadzba zdanenia. To isté 
je potrebné uplatniť pri dôchodkových 
fondoch alebo inštitúciách 
zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia, ako je  vymedzené v článku 
6 písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/41/ES o 
činnostiach a dohľade nad inštitúciami 
zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia1.
__________
1. Ú. v. ES L 235, 23.9.2003, s. 10.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na dosiahnutie cieľa harmonizácie 
tejto smernice by sa minimálne daňové 
sadzby mali stanoviť na dostatočne vysokej 
úrovni. Zároveň musia byť dostatočne 

14) Na dosiahnutie cieľov harmonizácie
tejto smernice, ktoré si vyžadujú, aby sa 
finančný sektor primerane podieľal na 
nákladoch spôsobených hospodárskou 
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nízke na to, aby sa minimalizovali riziká 
premiestnenia.

krízou a aby sa v Únii stimulovala reálna 
ekonomika, by sa minimálne daňové 
sadzby mali stanoviť na dostatočne vysokej 
úrovni. Zároveň musia byť dostatočne 
nízke na to, aby sa minimalizovali riziká 
premiestnenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17a) 29. júna 2011 Komisia prijala návrh 
rozhodnutia Rady o systéme vlastných 
zdrojov Európskej únie s cieľom nahradiť 
súčasný systém financovania rozpočtu 
Európskej únie novým systémom, ktorý 
plne využije možnosti zavedené Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie. Tento návrh 
vymedzil daň z finančných transakcií ako 
možný nový vlastný zdroj na účely 
všeobecného rozpočtu Únie. Daň z 
finančných transakcií by umožnila, aby 
boli k dispozícii dodatočné rozpočtové 
prostriedky na politiky podpory rastu, 
ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov 
stanovených v stratégii Európa 2020, a  
zväčšila by potenciál vnútorného trhu. 
Komisia prijala dňa 9. novembra 2011 
zmenený a doplnený návrh, ktorý doplnil 
a spresnil návrh z 29. júna, aby sa 
zabezpečil súlad s touto smernicou a aby 
sa stanovilo, že daň z finančných 
transakcií bude v súlade s návrhom 
Komisie slúžiť ako jeden zo zdrojov pre 
všeobecný rozpočet EÚ.

Or. en

Odôvodnenie
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Príjmy z európskej dane z finančných transakcií musia plynúť do všeobecného rozpočtu EÚ, 
pretože tvoria logické vlastné zdroje a tiež preto, že pri uplatňovaní cielenej investičnej 
politiky možno použiť vytvorený zisk na podporu budovania jednotného trhu a na 
dosahovanie cieľov stratégie rastu Európa 2020. Komisia plánuje predložiť návrh, ktorý 
otvorí cestu takejto úprave. Smernica musí preto obsahovať výslovný odkaz na prírastok 
všeobecného rozpočtu EÚ súvisiaci s príjmami z dane z finančných transakcií a na spojenie s 
návrhom na vlastné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18a) Táto smernica musí urýchlene 
nadobudnúť účinnosť spolu s ďalšími
snahami o reguláciu finančných trhov, 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu a 
vytvorenie právnej istoty.  Transpozícia 
tejto smernice by sa preto mala 
uskutočniť do konca roka 2012.

Or. en

Odôvodnenie

Berúc do úvahy, že daň z finančných transakcií sa musí vnímať ako súčasť politickej snahy o 
reguláciu finančných trhov, prekonanie krízy a zvýšenie dynamiky jednotného trhu s cieľom 
podporiť rast reálnej ekonomiky, je potrebné, aby bola uložená čo najskôr. Je to nevyhnutné 
aj z toho dôvodu, aby sa dosiahla právna istota, predovšetkým preto, že jednotlivé členské 
štáty zvažujú jednostranne zaviesť podobné nástroje. Smernica by sa preto mala transponovať 
do konca roka 2012 a účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18b) Komisia by mala túto smernicu 
preskúmať a navrhnúť jej nahradenie 
nariadením, predovšetkým ak sa zdá, že 
nariadením by sa skôr dosiahli ciele v 
oblasti vnútorného trhu a harmonizácie, 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto sadzby nesmú byť nižšie ako: Tieto sadzby nie sú nižšie ako 0,1 %. 
okrem:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) 0,1 % v súvislosti s finančnými 
transakciami uvedenými v článku 5;

a) pre finančné transakcie spojené s 
akciami a podielmi podnikov kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných 
papierov (PKIPCP), ako je uvedené v  
článku 1 ods. 2 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 
2009 o koordinácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
týkajúcich sa podnikov kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných 
papierov (PKIPCP)1, bude uplatnená  
sadzba zdanenia, ktorá nie je nižšia než 
0,01 %;
____________
1Ú. v. EÚ L 302, 17. 11.2009, s. 32.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) 0,01 % v súvislosti s finančnými 
transakciami uvedenými v článku 6.

b) pre finančné transakcie spojené s 
dôchodkovým fondom alebo inštitúciou 
zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia vymedzenú v článku 6 písm. 
a) smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/41/ES bude uplatnená  sadzba 
zdanenia, ktorá nie je nižšia než 0,01 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a
Prírastok súvisiaci s príjmami z dane do 

rozpočtu Európskej únie
Príjmy z dane z finančných transakcií 
plynú do všeobecného rozpočtu Európskej 
únie.

Or. en

Odôvodnenie

Príjmy z európskej dane z finančných transakcií musia plynúť do všeobecného rozpočtu EÚ, 
pretože tvoria logické vlastné zdroje a tiež preto, že pri uplatňovaní cielenej investičnej 
politiky možno použiť vytvorený zisk na podporu budovania jednotného trhu a na 
dosahovanie cieľov stratégie rastu Európa 2020. Komisia plánuje predložiť návrh, ktorý 
otvorí cestu takejto úprave. Smernica musí preto obsahovať výslovný odkaz na prírastok 
všeobecného rozpočtu EÚ súvisiaci s príjmami z dane z finančných transakcií a na spojenie s 
návrhom na vlastné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvá správa Komisie v súlade s prvým 
odsekom tiež rieši uskutočniteľnosť 
nahradenia tejto smernice nariadením o 
jednotnom systéme dane z finančných 
transakcií vrátane zavedenia jednotného 
súboru pevných sadzieb dane pre každú 
kategóriu finančných transakcií v celej 
Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže zavedenie európskej dane z finančných transakcií má jasný cieľ harmonizácie v rámci 
jednotného trhu, logickou otázkou je, či by  vhodným  právnym nástrojom na zavedenie tejto 
dane nebolo skôr nariadenie ako smernica. Nariadenie by mohlo stanoviť jednotnú sadzbu 
zdanenia pre každú kategóriu finančných transakcií v celej Únii a zaviesť technické pravidlá 
na prírastok všeobecného rozpočtu Únie súvisiaci s príjmami z dane z finančných transakcií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia 
najneskôr do 31. decembra 2013 zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody 
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou. 

1. Členské štáty prijmú a uverejnia do 31. 
decembra 2012 zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto opatrení. 

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. 
januára 2014.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 1. januára 
2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

Or. en
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Odôvodnenie

Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore 
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


