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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

9.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(94/2011)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на представителите на Република 
Кипър относно предложението за директива на Съвета относно обща 
система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 
2008/7/ЕО
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на представителите на 
Република Кипър относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище от парламентарната комисия по външна политика и 

европейски въпроси на Камарата на представителите на Република Кипър

Настоящото становище беше предадено на председателите на Европейския 

парламент, на Съвета и на Европейската комисия в съответствие с член 6 от 

Протокол № 2 от Договора за Европейския съюз относно прилагането на 

принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

Предложение за Директива на съвета относно обща система на данък върху 

финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО [CΟΜ (2011) 

594].

1 . Обхватът на Договора по отношение на прилагането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност

1.1. Член 5, параграф 3 от Договора гласи следното:

„По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата 

изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 

предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 

държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 

поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 

постигнати на равнището на Съюза.

Институциите на Съюза прилагат принципа на субсидиарност в съответствие с 

Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност. Националните парламенти следят за спазването на принципа на 

субсидиарност в съответствие с процедурата, предвидена в този протокол.“
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1.2. Също така, съгласно член 2 от Протокол № 2 от Договора, преди да предложи 

законодателен акт, Европейската комисия провежда широки консултации. Когато е 

уместно, тези консултации трябва да отчитат регионалното и местното измерение на 
предвижданите действия.

1.3. Член 5 от Протокол № 2 от Договора гласи следното:

„Проектите на законодателни актове се мотивират от гледна точка на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност. Всеки проект на законодателен акт следва 

да съдържа подробно становище с описание на елементи, които позволяват да се 

оцени спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Това 

подробно становище следва да съдържа елементи, които позволяват да се оцени 

финансовият ефект на проекта, а когато става въпрос за директива, нейните 

последици от гледна точка на законодателните действия, които държавите-членки 

трябва да предприемат, включително и последиците върху регионалното 

законодателство, когато е уместно. Основанията да се направи заключението, че 

определена цел на Съюза може да бъде по-добре постигната на равнището на 

Съюза, се подкрепят с качествени, а когато това е възможно, и с количествени 

показатели. Проектите на законодателни актове отчитат необходимостта всяко 

финансово или административно задължение, възложено на Съюза, националните 

правителства, регионалните или местните власти, стопанските субекти и 

гражданите, да бъде възможно най-малко натоварващо и да бъде съобразено с 

поставената цел.“

1.4. Накрая, както е посочено в член 5, параграф 3 и в член 12, буква б) от Договора, 

националните парламенти прилагат принципа на субсидиарност в съответствие с 

процедурите, определени в Протокола (№ 2), т.е. процедурата за изпращане на 

мотивирано становище в срок от 8 седмици от датата на предаване на проект на 

законодателен акт на официалните езици на Европейския съюз.

1.5. Насоките относно прилагането на принципа на субсидиарност са определени в 

Договора от Амстердам и в Протокола относно прилагането на принципите на 
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субсидиарност и на пропорционалност. Следва да се отбележи, че въпросните насоки 

са полезен инструмент за осъществяването на този преглед.

По-специално насоките се отнасят за следните въпроси:

• дали разглежданият въпрос има транснационални аспекти, които не могат да 

бъдат задоволително регулирани посредством действията на държавите-членки,

• дали действия единствено на национално равнище или липсата на действие от 

страна на Съюза биха противоречали на изискванията на Договора за Европейския 

съюз или биха увредили значително по друг начин интересите на държавите-

членки,

• дали действие, провеждано на равнище Съюз, би създало очевидни ползи, поради 

неговия обхват или поради последиците от него, в сравнение с действие, 

провеждано на равнище държави-членки.

Освен това, за да се определи дали действие на Съюза съответства на принципа на 

пропорционалност, то следва да отговаря на следните изисквания:

• мярката трябва да бъде съобразена с постигането на поставената цел на 

действието,

• мярката трябва да не надвишава изискванията за постигане на целта на 

действието.

Протоколите от Амстердам и от Лисабон определят някои ограничения във връзка с 

прилагането на принципа на пропорционалност в ЕС:

• формата на действие на Съюза следва да бъде възможно най-проста и когато 

Европейският съюз изготвя законодателство, той следва да предпочита 

директивите пред регламентите,

• следва да се вземе предвид необходимостта от намаляване на финансовата 

или административната тежест върху правителствата, националните 

икономически оператори и гражданите,

• действията на Съюза следва да оставят възможно най-голям обхват за 

национални решения (третото ограничение се покрива от обхвата на 

приложение на принципа на субсидиарност).
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2. Предложението за директива относно обща система на данък върху 
финансовите сделки

2.1. Целта на това предложение за директива е да установи обща система на данък

върху финансовите сделки (ДФС). Ако бъде приета, директивата ще се прилага към 

всички финансови сделки, при условие че поне една от страните по сделката е 

установена в държава-членка на ЕС и че страна по сделката е финансова институция, 

установена на територията на държава-членка, която действа за своя сметка или за 

сметка на друго лице или действа от името на страна по сделката. Според Европейската 

комисия обосновката за изготвянето на предложението е да се гарантира правилното 

функциониране на европейския вътрешен пазар и да се избегне нарушаване на 

конкуренцията с цел избягване на стимулите за данъчен арбитраж в ЕС и евентуално 

двойно данъчно облагане или необлагане с данък.

2.2. По-специално Комисията посочва следните точки като цели на предложението:

• повишаване на приходите и подходящ принос на финансовия сектор към 

данъчните приходи (определяне на нови източници на приходи, възстановяване 

на разходите, причинени от неотдавнашната финансова криза, покриване на 

разходите за бъдещи кризи и смекчаване на освобождаването на финансовите 

услуги от ДДС)

• стабилизиране на пазара (намаляване на стимулите за поемане на прекомерни 

рискове, разглеждане на рисковете, свързани с автоматизираната търговия) и

• гарантиране на функционирането на вътрешния пазар (избягване на двойното 

данъчно облагане и нарушаването на конкуренцията).

2.3. Обхватът на предложението включва финансови инструменти, които се търгуват на 

капиталовите пазари, инструменти на паричните пазари (с изключение на платежните 

инструменти), дялове или акции в предприятия за колективно инвестиране (които 

включват ПКИПЦК и алтернативни инвестиционни фондове) и споразумения за 

деривати. Предложеното законодателство обхваща и извънборсовата търговия. Освен 

това то съдържа хармонизирани разпоредби относно изискуемостта, облагаемите суми 

и съответните ставки. Данъкът става изискуем при всяка финансова сделка в момента 

на осъществяването ѝ.
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3. Изпълнителни правомощия

Кипърското правителство предаде становището си чрез Министерството на финансите 

по време на разглеждането на предложението от парламентарната комисия по външна 

политика и европейски въпроси. По-специално то заяви, че се очаква предложеният 

данък да окаже отрицателно въздействие както върху кипърската икономика, така и 

върху икономиката на други държави-членки на ЕС, и посочи, че въвеждането на такъв 

данък в Съюза би довело до делокализация и преместване на свързаните дейности 

извън държавите от ЕС в полза на други финансови центрове. Очаква се това да има 

допълнителни отрицателни последици за заетостта, добавената стойност, БВП и 

данъчните приходи. Според представителите на компетентното министерство 

положението би било различно, ако въпросният данък се прилага на световно равнище. 
Освен това беше отбелязано, че въпреки че предложението няма да засегне пряко 

застрахователните сделки, ще има отрицателни последици за застрахователния сектор, 

тъй като засегнатите финансови сделки ще окажат въздействие върху 

застрахователните продукти и по този начин ще се нанесе удар на потребителите.

4. Аспекти на предложението, които не съответстват на принципа на 

субсидиарност

4.1. След като разгледа предложението за директива, парламентарната комисия по 

външна политика и европейски въпроси стигна до заключението, че то не съответства 

на принципа на субсидиарност. По-специално парламентарната комисия реши, че  

действие на равнище Европейски съюз не е достатъчно обосновано и че това действие 

би било в противоречие с принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

4.2. Обосновка

4.2.1. Параграф 7.8 от документа на Европейската комисия „Обобщение на доклада 

за оценката на въздействието“ гласи следното във връзка с делокализацията:

„Въвеждането на допълнителни данъци носи присъщия риск субектите да 

делокализират своите дейности с цел да намалят данъчната тежест. 

Делокализацията може да се реализира чрез преместване на съответните дейности в 

юрисдикции, в които те се облагат с по-ниски данъци, или чрез преминаване към 
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продукти/доставчици извън обхвата на данъчното облагане в рамките на същата 

юрисдикция. Очевидно колкото е по-разпространено прилагането на данъците и 

колкото е по-широк техният обхват, толкова е по-малък рискът от физическа 
делокализация на пазари/пазарни субекти и преминаване към необлагани 

продукти.“

Цитираният параграф от документа на Европейската комисия ясно показва 

обосноваността на становището, че предложените разпоредби биха били ефективни, 

ако се прилагат на световно равнище, но прилагани само на територията на ЕС носят 

очевидния риск от делокализация на дейностите извън ЕС.

4.2.2. Също така, в същия раздел по въпросите, свързани с макроикономическото 

въздействие и заетостта, е включен следният параграф:

„Едно от ограниченията на модела е, че той взема предвид единствено 

въздействието на ДФС върху един източник на финансиране, а именно емитирането 

на акции. Не се отчита въздействието върху разходите за финансиране на дълга. 

Поради това ограничение моделът би могъл да надцени отрицателното въздействие 

на данъка върху БВП. Също така, няма наличен модел за оценка на предлаганите 

смекчаващи ефекти от проекта на предложението (напр. изключването на 

първичните пазари, изключването на повечето сделки, в които не участва поне една 

финансова институция и т.н.) и начините, по които те оказват влияние върху 

макроикономическите променливи. Следователно единственият възможен подход е 

да се намерят заместващи стойности, като се имат предвид всички съпътстващи го 

рискове и неопределености.“

4.2.3. Освен това алинеята, озаглавена „Въздействия върху поемането на рискове и 

поведението“, гласи следното:

„Въпреки че в икономическата литература се счита, че въздействията на ДФС върху 

променливостта до голяма степен не са определящи и зависят от пазарната 

структура, той би бил един много ефективен инструмент за ограничаване на 

автоматичното високочестотно търгуване и дериватите с голям ливъридж.“
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Горецитираните пасажи показват, че няма яснота до каква степен общият данък върху 

финансови сделки би постигнал желаните резултати предвид факта, че от една страна

непредвидените фактори могат да окажат отрицателно въздействие върху въпросните 

резултати и от друга страна, че много зависи от структурата на пазара. Това прави 

извършването на точна оценка на въздействието трудно и дори невъзможно. 

Следователно изискванията на член 5 от Протокол № 2 от Договора не са изпълнени: 

този член определя, че следва да се представи подробно становище, съдържащо оценка 

на финансовия ефект на предложението и последиците от него от гледна точка на 

законодателните действия, които държавите-членки трябва да предприемат. 

Основанията да се направи заключението, че определена цел на Съюза може да бъде 

постигната по-добре на равнището на Съюза, се подкрепят с качествени, а когато това е 

възможно, и с количествени показатели в съответствие с член 5 от горепосочения 

протокол. При това положение парламентарната комисия по външна политика и 

европейски въпроси не счита, че има достатъчно данни, най-вече количествени, които 

ясно да показват необходимостта от законодателство на равнище ЕС по този въпрос. 

Освен това предложеното законодателство не е подкрепено от модел на оценка на 

резултатите, което води до неяснота по отношение на изискването за налагане на 

възможно най-малка и пропорционална тежест на националните правителства, 

икономическите сектори и гражданите, както е посочено в член 5 от Протокол № 2. 

Поради това ясно формулираното изискване за вземане на решения възможно най-

близо до гражданите на ЕС, посочено в Протокол № 2, налага представянето на ясна и 

подробна обосновка на необходимостта от законодателство на равнище ЕС по този 

въпрос.

4.2.4. Освен това съществува съмнение относно правното основание на предложението 

за директивата, посочено от Европейската комисия. Както беше споменато по-горе, 

като правно основание за предложението е посочен член 113 от ДФЕС относно 
хармонизиране на законодателството за осигуряване на функционирането на 

вътрешния пазар и за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията. Това обаче

не изглежда да е основната цел на предложението. Целите на предложението, както 

вече беше посочено по-горе, са подредени от ЕС, както следва:

• повишаване на приходите и подходящ принос на финансовия сектор към 

данъчните приходи (определяне на нови източници на приходи, възстановяване 
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на разходите, причинени от неотдавнашната финансова криза, покриване на 

разходите за бъдещи кризи и смекчаване на освобождаването на финансовите 

услуги от ДДС),

• стабилизиране на пазара (намаляване на стимулите за поемане на прекомерни 

рискове, разглеждане на рисковете, свързани с автоматизираната търговия) и

• гарантиране на функционирането на вътрешния пазар (избягване на двойното 

данъчно облагане и нарушаването на конкуренцията).

Като има предвид горепосоченото и съответните позовавания на ЕС в обяснителния 

меморандум, изглежда, че гарантирането на функционирането на вътрешния пазар не е 

основната цел на това предложение. Поради това правното основание на 

предложението (член 113 от ДФЕС) е поставено под съмнение. В тази връзка изглежда, 

че в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС), при 

изготвянето на законодателен акт от ЕС с повече от една цел, следва да се определи 

основната цел на предложението (основната цел или основната съставна част) и да се 

определи едно единствено правно основание1. При това положение, въпреки че за цел е 

посочено функционирането на вътрешния пазар, предложението очевидно има по-

важни цели, за които няма правно основание, съвместимо със съществуващото2.

4.2.5. Също така другите цели на предложението (избягването на двойното данъчно 

облагане или необлагането с данъци, подходящ принос на финансовия сектор за 

покриване на разходите от кризата, смекчаване на освобождаването на финансовия

сектор от ДДС) са цели, които могат да бъдат официално уредени от държавите-членки 

в законодателството на национално равнище и попадат в сферата на техния 

икономически суверенитет. Въпреки че разглежданият въпрос може да съдържа 

наднационални аспекти, това не означава, че когато е необходимо, те не могат да бъдат 

уредени на национално равнище посредством подходящо законодателство или 

споразумения. Този аргумент се подкрепя допълнително от неясната и несигурна 

оценка на въздействието от законодателството на равнище ЕС, както е посочено по-

горе. Няма достатъчно доказателства, че възможните действия на равнище ЕС имат 

                                               
1 Дело 0-155/07, точка 35, Европейски парламент срещу Съвета.
2 Вж. по-горе, точки 36 и 37.
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очевидно предимство в сравнение с действията от страна на държавите-членки поради 

обхвата на резултатите от него.

4.3. С оглед на горепосоченото парламентарната комисия по външна политика и 

европейски въпроси достигна до заключението, че въпросното предложение за 

директива не е в съответствие с принципа на субсидиарност и не изпълнява в 

достатъчна степен критериите, които обосновават необходимостта от законодателни 

действия на равнище ЕС.


