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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o davku na finančne transakcije je odgovor na ponavljajoče se pozive v 
Evropski uniji, naj tudi finančni sektor prispeva h kritju stroškov sedanje krize. Poročevalec 
pozdravlja predlog, ki je v skladu s pozivi Evropskega parlamenta k ukrepom na tem 
področju.

Davek na finančne transakcije je po definiciji značilnost enotnega trga. Evropski pravni okvir 
za takšen davek na finančne transakcije zasleduje dvojni cilj: na eni strani poštenost, saj so 
finančne transakcije večinoma neobdavčene v nasprotju z vsemi drugimi ekonomskimi 
transakcijami, na drugi strani pa uskladitev, ker je treba oblikovati enoten evropski pristop do 
obdavčitve finančnih transakcij, s stopnjami, ki če že niso enake po vsej EU, vsaj primerljive 
in temeljijo na skupnem minimumu.

Davek na finančne transakcije je tudi tesno povezan s ciljem, da se za namen oživitve rasti v 
Evropi in doseganja ciljev, zapisanih v strategiji Evropa 2020, v celoti izkoristi potencial 
enotnega trga. Vlaganja v enotni trg so nujna in bi se morala izvesti iz evropskega vira 
financiranja. Zato prihodek iz naslova davka na finančne transakcije, ki se steka v splošni 
proračun Evropske unije, prispeva k zbiranju sredstev za skladna evropska vlaganja v svoj 
lastni gospodarski napredek.

Zato je očitno, da je treba davek na finančne transakcije uporabiti na ozemlju celotne EU. 
Medtem ko ima EU enotni trg in proračun, euroobmočje tega nima. Davek na finančne 
transakcije, ki koristi proračunu EU in je tudi orodje za dinamičen enotni trg, mora veljati za 
celotno območje Unije in se uporabljati v vseh večjih evropskih finančnih centrih. Vsako 
odstopanje od tega načela bi imelo za posledico nesprejemljive motnje v delovanju enotnega 
trga. 

Davek na finančne transakcije mora zagotoviti zadostne prihodke, da izpolni svojo vlogo 
političnega sredstva v premagovanju krize, hkrati pa njegova zasnova ne bi smela povzročiti 
večjih selitev finančnih instrumentov in institucij, ki so simboli evropske finančne industrije 
ali predstavljajo določen razvojni potencial za evropske finančne centre. Prav tako ne sme 
odvrniti od delovanja takšnih naložbenih nosilcev, ki jih EU potrebuje za zagotavljanje 
gospodarskega razvoja in pošteno nadomestilo plačila upokojenim državljanom. 

Zato poročevalec predlaga, da se investicijske sklade, za katere velja zakonodaja o 
kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje in pokojninske 
sklade, obravnava drugače, kar zadeva stopnjo obdavčitve, pri čemer je primerna zmanjšana 
stopnja v višini 0,01 %. 

Strukturirani finančni proizvodi, ki v veliki meri niso transparentni za vse, ki sodelujejo pri 
transakcijah z njimi, in njihova zloraba so prispevali k nastanku finančnega pretresa po poku 
ameriškega nepremičninskega balona. Trgovanje s takšnimi instrumenti je intenzivno in 
obsežno, zato pričakovani davčni prihodki iz tega naslova niso zanemarljivi. Če bi obdavčitev 
povzročila selitev določenih elementov trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, tudi v 
kategoriji visokofrekvenčnega trgovanja, takšna selitev ne bi škodila razvoju evropskega 
enotnega kapitalskega trga. 
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Zato bi bilo zanje treba uvesti osnovno davčno stopnjo v višini 0,1 %, zaradi česar 
poročevalec predlaga uporabo te stopnje za finančne transakcije, povezane s pogodbami, ki se 
glasijo na izvedene finančne instrumente. 

Ocena učinka Komisije je bila po prvi predstavitvi Evropskemu parlamentu dopolnjena, ne da 
bi o vsebini dodatnih ali novih ugotovitev Komisije bila seznanjena Odbor za notranji trg in 
varstvo potrošnikov ali poročevalec. Poročevalec je ogorčen, da odbor zato ni mogel preučiti 
vsebine najnovejše ocene. Vendar je treba predpostaviti, da sta bila revidirana tako tveganje 
selitve kot tudi pričakovani učinek davka na finančne transakcije na gospodarsko rast 
Evropske unije, in sicer z namenom, da se prikaže precej manj negativna slika od tiste v 
objavljeni oceni učinka. Če je temu tako, potem je pomembnost davka na finančne transakcije 
za izpolnitev ciljev enotnega trga osrednji del ne samo tega mnenja, temveč tudi mnenja 
celotnega Evropskega parlamenta.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Opredelitev finančnih instrumentov v 
Prilogi I k Direktivi 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih finančnih 
instrumentov in o spremembah direktiv 
Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 
2000/12/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 
93/22/EGS (MiFID)17 zajema enote v 
kolektivnih naložbenih podjemih. To 
pomeni, da so deleži in enote kolektivnih 
naložbenih podjemov za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) iz 
člena 1(2) Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
julija 2009 o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) ter 
alternativni investicijski skladi (AIS) iz 

(4) Opredelitev finančnih instrumentov v 
Prilogi I k Direktivi 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih finančnih 
instrumentov in o spremembah direktiv 
Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 
2000/12/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 
93/22/EGS (MiFID)17 zajema enote v 
kolektivnih naložbenih podjemih. To 
pomeni, da so deleži in enote kolektivnih 
naložbenih podjemov za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) iz 
člena 1(2) Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
julija 2009 o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) ter 
alternativni investicijski skladi (AIS) iz 
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člena 4(1)(a) Direktive 2011/61/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. 
junija 2011 o upraviteljih alternativnih 
investicijskih skladov in spremembah 
direktiv 2003/41/ES in 201019/65/ES ter 
uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 
1095/201019 finančni instrumenti. Zato so 
vpisi in odkupi teh instrumentov 
transakcije, za katere mora veljati davek na 
finančne transakcije.

člena 4(1)(a) Direktive 2011/61/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. 
junija 2011 o upraviteljih alternativnih 
investicijskih skladov in spremembah 
direktiv 2003/41/ES in 201019/65/ES ter 
uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 
1095/201019 finančni instrumenti. Zato so 
vpisi in odkupi teh instrumentov 
transakcije, za katere mora veljati davek na 
finančne transakcije. Posebna narava 
kolektivnih naložbenih podjemov za 
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje 
in njihova pomembnost za izkoriščenje 
potenciala notranjega trga v celoti 
utemeljuje posebno nižjo stopnjo 
obdavčenja zanje. Enako velja za 
pokojninske sklade ali institucije za 
poklicno pokojninsko zavarovanje, kot je 
opredeljeno v členu 6(a) 
Direktive 2003/41/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o dejavnostih in 
nadzoru institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje1.
__________
1. UL L 235, 23.9.03, str. 10.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Najmanjše davčne stopnje je treba 
določiti na dovolj visoki ravni, da se 
izpolni cilj uskladitve iz te direktive. Hkrati 
morajo biti dovolj nizke, da se zmanjša 
tveganje za selitev.

(14) Najnižje davčne stopnje je treba 
določiti na dovolj visoki ravni, da se 
izpolni cilje usklajevanja te direktive, ki 
zahteva od finančnega sektorja, da 
ustrezno prispeva k stroškom gospodarske 
krize in k oživitvi realnega gospodarstva v 
Uniji. Hkrati morajo biti dovolj nizke, da 
se zmanjša tveganje za selitev.

Or. en
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Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Komisija je 29. junija 2011 sprejela 
predlog sklepa Sveta o sistemu lastnih 
virov Evropske unije z namenom 
nadomestitve sedanjega sistema 
financiranja iz proračuna Unije z novim 
sistemom, ki omogoča polno uporabo 
možnosti, predvidenih v Pogodbi o 
delovanju Evropske unije. Predlog je 
opredelil davek na finančne transakcije 
kot možen nov lastni vir splošnega 
proračuna Unije. Davek na finančne 
transakcije bi omogočil uporabo dodatnih 
proračunskih prihodkov za politike, ki so 
povezane z oživitvijo rasti in namenjene 
doseganju ciljev, določenih v strategiji 
Evropa 2020, ter povečal potencial 
notranjega trga. Komisija je 9. novembra 
2011 sprejela spremenjen predlog, s 
katerim je izboljšala in dopolnila predlog 
z dne 29. junija, ter hkrati zagotovila 
skladnost s to direktivo in predlagala 
način uporabe davka na finančne 
transakcije kot vira splošnega proračuna 
EU.

Or. en

Obrazložitev
Prihodek iz naslova evropskega davka na finančne transakcije se mora stekati v splošni 
proračun EU, ker gre za logičen lastni vir in ker se lahko ustvarjen prihodek z izvajanjem 
ciljno usmerjene naložbene politike uporabi za spodbujanje dokončnega oblikovanja 
notranjega trga ter doseganje ciljev rasti v skladu s strategijo Evropa 2020. Komisija 
namerava pripraviti predlog, ki bo omogočil takšno ureditev. Zato mora direktiva vsebovati 
izrecen sklic na vključitev prihodka iz naslova davka na finančne transakcije v splošni 
proračun EU in povezavo s predlogom o lastnem viru.

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Ta direktiva mora začeti veljati zelo 
hitro v skladu z drugimi prizadevanji v 
zvezi z reguliranjem finančnih trgov, 
krepitvijo delovanja notranjega trga in 
vzpostavitvijo pravne varnosti. Prenos te 
direktive bi se zato moral doseči do konca 
leta 2012.

Or. en

Obrazložitev
Glede na to, da uvedba davka na finančne transakcije pomeni politično prizadevanje za 
reguliranje finančnih trgov, izhod iz krize in okrepitev enotnega trga z namenom pospešitve 
rasti realnega gospodarstva, je zaželeno, da se ga pričenja odmerjati čim prej. To je nujno 
tudi za doseganje pravne varnosti, zlasti ker posamezne države članice razmišljajo o uvedbi 
podobnih instrumentov na enostranski podlagi. Direktiva bi zato morala biti prenesena do 
konca leta 2012 in začeti veljati 1. januarja 2013.

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Komisija bi morala imeti možnost 
pregledati to direktivo in predlagati njeno 
nadomestitev z uredbo, zlasti če se zdi 
doseganje ciljev v zvezi z notranjim trgom 
in uskladitvijo na podlagi uredbe bolj 
verjetno,

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te stopnje niso nižje od: Te stopnje niso nižje od 0,1 %, razen za:

Or. en
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Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 0,1 % za finančne transakcije iz 
člena 5;

(a) finančne transakcije, povezane z deleži 
in enotami kolektivnih naložbenih 
podjemov za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje, kot je opisano v členu 
1(2) Direktive 2009/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 
o usklajevanju zakonov in drugih 
predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje1, se obdavčijo po 
stopnji, ki ni nižja od 0,01 %.
____________
1 UL L 302, 17. 11.2009, str. 32.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 0,01 % za finančne transakcije iz 
člena 6.

(b) finančne transakcije povezane s 
pokojninskim skladom ali institucijo za 
poklicno pokojninsko zavarovanje, kot je 
opredeljeno v členu 6(a) Direktive 
2003/41/ES, se obdavčijo po stopnji, ki ni 
nižja od 0,01 %.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Člen 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Vključitev davčnih prihodkov v proračun 

Evropske unije
Prihodek iz naslova davka na finančne 
transakcije se vključi v splošni proračun 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev
Prihodek iz naslova evropskega davka na finančne transakcije se mora stekati v splošni 
proračun EU, ker gre za logičen lastni vir in ker se lahko ustvarjen prihodek z izvajanjem 
ciljno usmerjene naložbene politike uporabi za spodbujanje dokončnega oblikovanja 
notranjega trga ter doseganje ciljev rasti v skladu s strategijo Evropa 2020. Komisija 
namerava pripraviti predlog, ki bo omogočil takšno ureditev. Zato mora direktiva vsebovati 
izrecen sklic na vključitev prihodka iz naslova davka na finančne transakcije v splošni 
proračun EU in povezavo s predlogom o lastnem viru.

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvo poročilo Komisije v skladu s prvim 
odstavkom mora vsebovati tudi vprašanje 
izvedljivosti nadomestitve te direktive z 
uredbo o enotnem sistemu davka na 
finančne transakcije, vključno z uvedbo 
enotnega sklopa določenih davčnih 
stopenj za posamezno kategorijo 
finančnih transakcij po vsej Uniji.

Or. en

Obrazložitev
Glede na to, da se z uvedbo davka na finančne transakcije zasleduje jasen cilj usklajevanja na 
enotnem trgu, se zdi logično razmisliti o tem, ali ne bi bila uredba ustreznejši pravni 
instrument od direktive. Uredba bi lahko določila enotno stopnjo obdavčitve za posamezno 
kategorijo finančnih transakcij po vsej Uniji ter zagotovila tehnične predpise za vključitev 
prihodkov iz naslova davka na finančne transakcije v splošni proračun Unije. 
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Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 
31. decembra 2013 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo. 

1. Države članice do 31. decembra 2012
sprejmejo in objavijo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila 
navedenih ukrepov. 

Navedene predpise uporabljajo od 
1. januarja 2014.

Navedene predpise uporabljajo od 1. 
januarja 2013.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Države 
članice določijo način sklicevanja.

Države članice se v sprejetih ukrepih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Države 
članice določijo način sklicevanja.

Or. en

Obrazložitev
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.


