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OZNÁMENIE POSLANCOM
(94/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Snemovne reprezentantov Cyperskej republiky k návrhu 
smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 2008/7/ES
(KOM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

V súlade s článkom 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je Výbor pre právne veci zodpovedný za 
dodržiavanie zásady subsidiarity.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Snemovne reprezentantov Cyperskej republiky 
k danému návrhu.
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PŘÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Výboru pre zahraničné a európske záležitosti Snemovne

reprezentantov Cyperskej republiky

k
návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa 

mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES [KOM(2011)0594 v konečnom znení]

predloženému predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie podľa

článku 6 protokolu (č. 2) Zmluvy o Európskej únii o uplatňovaní zásad subsidiarity 

a proporcionality.

1 . Zmluvne stanovený právny rámec uplatňovania zásad subsidiarity a proporcionality

1.1. Článok 5 ods. 3 zmluvy stanovuje:

„Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 

právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu 

členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej 

úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie.“

Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad 

subsidiarity a proporcionality. Národné parlamenty zabezpečujú dodržiavanie zásady 

subsidiarity v súlade s postupom ustanoveným v uvedenom protokole.“

1.2. Takisto podľa článku 2 protokolu (č. 2) k zmluve Komisia predtým, ako navrhne 

legislatívny akt, uskutoční rozsiahle konzultácie a tieto konzultácie zohľadnia regionálny

a miestny rozmer zamýšľaných opatrení.

1.3. Článok 5 protokolu (č. 2) k zmluve stanovuje:
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„Návrhy legislatívnych aktov sa odôvodnia so zreteľom na zásadu subsidiarity a zásadu

proporcionality. Každý návrh legislatívneho aktu by mal obsahovať dôvodovú správu, na 

základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity a proporcionality.

Dôvodová správa by mala obsahovať približný odhad finančného dosahu návrhu

a v prípade smernice jej dôsledky týkajúce sa právnych predpisov, ktoré majú prijať 

členské štáty, a to vrátane regionálnych právnych predpisov, ak je to potrebné. Dôvody, 

ktoré vedú k záveru, že cieľ Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, sa podložia 

kvalitatívnymi, a kedykoľvek je to možné, kvantitatívnymi ukazovateľmi. Návrhy 

legislatívnych aktov zohľadnia potrebu udržať akúkoľvek finančnú alebo administratívnu 

záťaž Únie, národných vlád, regionálnych alebo miestnych orgánov, hospodárskych 

subjektov a občanov na čo najnižšej úrovni, primeranej sledovanému cieľu.“

1.4. A nakoniec, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 a v článku 12 písm. b) zmluvy, dbajú 

národné parlamenty na dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupom uvedeným 

v protokole (č. 2), t. j. postupom, ktorý do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho 

aktu v úradných jazykoch Únie umožňuje predložiť odôvodnené stanovisko.

1.5. Všeobecné zásady týkajúce sa spôsobu uplatňovania zásady subsidiarity vymedzuje 

Amsterdamská zmluva a najmä Protokol o uplatňovaní zásady subsidiarity a proporcionality.

Je potrebné zdôrazniť, že uvedené všeobecné zásady predstavujú so zreteľom na vykonávanie 

uvedenej kontroly nástroj, ktorý pre ňu neprestáva byť užitočný.

Tieto všeobecné zásady sa vzťahujú najmä na prípady, keď:

• má posudzovaná vec nadnárodné dôsledky, ktoré nemožno účinne riešiť

prostredníctvom vnútroštátnych opatrení,

• by prijatie vnútroštátnych opatrení alebo nečinnosť na strane Únie boli v rozpore

s požiadavkami Zmluvy o Európskej únii alebo by poškodzovali záujmy členských 

štátov, a na prípad,

• keď by prijatie opatrení na úrovni Únie prinieslo v porovnaní s opatreniami prijatými na 

úrovni členských štátov zjavné výhody dané rozsahom ich vykonávania alebo ich 

výsledkami.
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Pri posudzovaní toho, či určité opatrenia Únie sú alebo nie sú zlučiteľné so zásadou 

proporcionality, sa ďalej skúma, či tieto opatrenia spĺňajú nasledujúce kritériá:

• použitý nástroj je vhodný na dosiahnutie cieľa daného opatrenia

• a nevybočuje z medzí činností, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa tohto 

opatrenia.

Príslušné protokoly k Amsterdamskej a Lisabonskej zmluve stanovujú Európskej únii určité

obmedzenia týkajúce sa uplatňovania zásady proporcionality:

• Únia by mala vydávať opatrenia, ktoré budú pokiaľ možno čo najjednoduchšie, 

a vo svojej legislatívnej činnosti by Európska únia mala dávať prednosť

smerniciam pred nariadeniami;

• mala by dbať na to, aby správne či finančné náklady, ktoré znášajú vlády 

členských štátov, vnútroštátne hospodárske subjekty a občania, boli čo najnižšie;

• opatrenia prijaté na úrovni Únie by mali ponechávať čo najširšie pole pre

rozhodovanie na úrovni členských štátov (váhu tohto tretieho obmedzenia však

podstatne znižujú pravidlá uplatňovania zásady subsidiarity).

2. Návrh smernice o spoločnom systéme dane z finančných transakcií

2.1. Cieľom tohto návrhu smernice je vytvoriť spoločný systém dane z finančných transakcií 

(DFT). V prípade, že tento návrh bude prijatý, sa táto smernica použije na všetky finančné

transakcie za podmienky, že minimálne jeden účastník transakcie má sídlo v členskom štáte

EÚ a že je účastníkom transakcie finančnej inštitúcie so sídlom na území niektorého 

členského štátu a koná buď na vlastnú zodpovednosť, alebo na zodpovednosť inej osoby, 

alebo koná v mene účastníka transakcie. Dôvodom vypracovania tejto smernice je podľa

Európskej komisie zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu EÚ a snaha zabrániť

narušeniu hospodárskej súťaže, aby v rámci Únie nevznikali podmienky motivujúce 

k daňovým arbitrážam a aby nedochádzalo k dvojitému alebo nulovému zdaneniu.

2.2. Európska komisia uvádza, že vo svojom návrhu smernice sleduje najmä tieto ciele:

zabezpečiť zdroje príjmov a dosiahnuť, aby finančný sektor zodpovedajúcou mierou 

prispieval k príjmom z daní (určenie nových zdrojov príjmov, získanie prostriedkov na 

úhradu nákladov spojených s nedávnou finančnou krízou, krytie nákladov prípadných 
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ďalších kríz a dosiahnutie vyváženého stavu v situácii, keď je poskytovanie finančných 

služieb oslobodené od DPH);

• stabilizovať trh (obmedzenie podpory iniciatív založených na prijímaní nadmerných 

rizík, obmedzenie osobitných rizík spojených s automatickými transakciami) a

• zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu (zamedzenie dvojitému zdaneniu a narušeniu

hospodárskej súťaže).

2.3. Do rozsahu pôsobnosti návrhu smernice patria finančné nástroje, ktoré sú

obchodovateľné na kapitálovom trhu, nástroje peňažného trhu (s výnimkou platobných 

nástrojov), podiely alebo akcie v podnikoch kolektívneho investovania (ktoré zahŕňajú

PKIPCP a alternatívne investičné fondy) a derivátové dohody. Navrhovaná legislatíva zahŕňa 

aj mimoburzové obchody. Návrh smernice ďalej obsahuje jednotné ustanovenia týkajúce sa

vzniku daňovej povinnosti, daňového základu a súvisiacich sadzieb. Povinnosť odviesť daň 

bude pri každej finančnej transakcii vznikať v okamihu jej realizácie.

3.   Stanovisko výkonnej moci

Cyperská vláda predstavila svoje stanoviská prostredníctvom príslušného ministerstva financií 

v rámci prieskumu navrhovanej smernice, ktorý uskutočnil parlamentný Výbor pre zahraničné

a európske záležitosti. Konkrétne uviedla, že navrhovaná daň bude mať pravdepodobne

nepriaznivý vplyv na cyperskú ekonomiku, ako aj na ekonomiky ostatných členských štátov

EÚ, a vyjadrila názor, že prijatie takýchto právnych predpisov zo strany Únie by viedlo 

k fenoménu migrácie a presunutí súvisiacich aktivít z krajín EÚ v prospech ostatných centier.

To by potom malo ďalší nepriaznivý vplyv na zamestnanosť, pridanú hodnotu, HDP a na 

daňové príjmy. Podľa predstaviteľov príslušného ministerstva by situácia bola odlišná vtedy, 

keď by túto daň bolo možné uplatňovať v celosvetovom meradle. Vláda vo svojom stanovisku 

ďalej uviedla, že aj keď tento návrh nemá bezprostredný vplyv na poistné zmluvy, prejaví sa

napriek tomu negatívnym spôsobom aj v oblasti poisťovníctva, pretože príslušné finančné

transakcie budú mať vplyv na poisťovacie produkty, pričom tým, kto túto značnú záťaž 

ponesie, bude spotrebiteľ.

4. Aspekty navrhovanej smernice, ktoré nie sú v súlade so zásadou subsidiarity

4.1. Parlamentný Výbor pre zahraničné a európske záležitosti dospel po preskúmaní 

uvedeného návrhu smernice k záveru, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Tento 
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parlamentný výbor sa uzniesol najmä na tom, že v rozpore so zásadou subsidiarity 

a proporcionality nie je dostatočným spôsobom odôvodnená potreba opatrení na úrovni 

Európskej únie.

4.2. Odôvodnenie

4.2.1. V ods. 7.8 dokumentu Európskej komisie s názvom „Zhrnutie posúdenia vplyvu“ sa

v súvislosti s otázkou presunutia uvádza: „So zavedením ďalších daní hrozí riziko plynúce 

zo samotnej podstaty týchto daní, že aktéri budú svoje činnosti premiestňovať, aby znížili

daňovú záťaž. Premiestnenie sa môže uskutočniť presunutím príslušných činností do 

jurisdikcií, v rámci ktorých sú tieto činnosti zdaňované v menšej miere, alebo vylúčením 

produktov/dodávateľov z rozsahu zdaňovania v rámci tej istej jurisdikcie. Riziko 

fyzického premiestnenia trhov/trhových aktérov a migrácia smerom k nezdaňovaným 

produktom sa samozrejme znižujú, čím väčšia je oblasť pokrytia a rozsah pôsobnosti 

daní.“

Vyššie uvedený odkaz na dokument Európskej komisie dokladá správnosť názoru, že 

navrhovaná úprava by bola účinná v situácii, keď by ju bolo možné uplatňovať

v celosvetovom meradle, pretože pokiaľ sa bude toto opatrenie uplatňovať iba na území EÚ, 

je tu zjavné riziko, že príslušné aktivity budú premiestnené za jej hranice.

4.2.2. V tom istom odseku tohto dokumentu sa v súvislosti s otázkou makroekonomického

vplyvu a zamestnanosti ďalej uvádza:

„Model je obmedzený tým, že berie do úvahy iba účinky dane z finančných transakcií iba 

na jeden zdroj financovania, konkrétne na emisiu kapitálu. Do úvahy neberie dosah na 

náklady na dlhové financovanie. V dôsledku tohto obmedzenia by model mohol preceniť

negatívne účinky dane na HDP. Súčasne žiaden z modelov, ktoré sú k dispozícii, 

neumožňuje posúdiť navrhované zmierňujúce účinky vyplývajúce z podoby návrhu (napr. 

vylúčenie primárnych trhov, vylúčenie väčšiny transakcií, ktoré nezahŕňajú aspoň jednu 

finančnú inštitúciu atď.) ani spôsoby, ktorými ovplyvňujú makroekonomické premenné.

Jediný dostupný prístup preto zahŕňa stanovenie odhadov s veľkými rezervami a 

neistotou, ktoré môže takýto prístup priniesť.“
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4.2.3. V pododseku s názvom „Účinky na riskovanie a behaviorálne účinky“ sa okrem toho 

uvádza:

„Zatiaľ čo v ekonomickej literatúre sa uvádza, že dosah dane z finančných transakcií na 

volatilitu je vo veľkej miere nepreukázateľný a závisí od štruktúry trhu, bol by to veľmi 

účinný nástroj na obmedzenie automatizovaného vysokofrekvenčného obchodovania a 

obchodovania s derivátmi, ktoré vo vysokej miere využíva pákový efekt.“

Z uvedených odkazov vyplýva, že nie je isté, či zavedenie spoločnej dane z finančných 

transakcií bude mať požadovaný účinok, a to preto, že oba faktory neistoty môžu tieto 

výsledky nepriaznivo ovplyvniť, ako aj preto, že v mnohom závisia aj od štruktúry trhu.

Presné posúdenie vplyvu je v dôsledku toho veľmi ťažké, ak nie úplne nemožné. Nie je tak 

splnená podmienka článku 5 protokolu (č. 2) zmluvy, v ktorom sa uvádza, že je potrebné

predložiť dôvodovú správu, ktorá by mala obsahovať približný odhad finančného dosahu 

návrhu a v prípade smernice jej dôsledky týkajúce sa právnych predpisov, ktoré majú prijať 

členské štáty. Dôvody, ktoré vedú k záveru, že cieľ Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni 

Únie, sa podľa článku 5 tohto protokolu podložia kvalitatívnymi, a kedykoľvek je to možné,

kvantitatívnymi ukazovateľmi. Parlamentný Výbor pre zahraničné a európske záležitosti sa

v tomto prípade domnieva, že neexistuje dostatok údajov, najmä kvantitatívnych údajov, 

ktoré by jasne dokazovali, že danú záležitosť je nevyhnutné regulovať na úrovni EÚ. Model 

odhadu výsledkov, na ktorom je tento legislatívny návrh založený, navyše neumožňuje 

jednoznačne stanoviť, či záťaž, ktorú tento návrh prinesie vládam členských štátov, 

hospodárskym subjektom a občanom, bude čo najnižšia a primeraná, ako to vyžaduje článok 

5 protokolu (č. 2). Výslovné pravidlo, podľa ktorého má rozhodovanie prebiehať čo najbližšie

k občanom Únie a ktoré je zakotvené práve v protokole (č. 2), preto vyžaduje, aby 

nevyhnutnosť právnej úpravy na úrovni EÚ bola jasne a podrobne odôvodnená.

4.2.4. Okrem toho boli vyslovené aj pochybnosti týkajúce sa právneho základu návrhu 

smernice, na ktorý sa Európska komisia odvoláva. Ako bolo uvedené vyššie, podobne ako 

v prípade právneho základu bol použitý článok 113 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý sa týka

harmonizácie právnych predpisov na účely zabezpečenia fungovania vnútorného trhu 

a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže. Nejaví sa to však ako hlavný cieľ navrhovanej

smernice. Ciele návrhu, ktoré tu už boli vymenované, uvádza Európska komisia v tomto 

poradí:
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•zabezpečiť zdroje príjmov a dosiahnuť, aby finančný sektor zodpovedajúcou mierou 

prispieval k príjmom z daní (určenie nových zdrojov príjmov, získanie prostriedkov na 

pokrytie nákladov spôsobených s nedávnou finančnou krízou, pokrytie nákladov

prípadných ďalších kríz a dosiahnutie vyváženého stavu v situácii, keď je poskytovanie

finančných služieb oslobodené od DPH); 

•stabilizovať trh (obmedzenie podpory iniciatív založených na prijímaní nadmerných 

rizík, obmedzenie zvláštnych rizík spojených s automatickými transakciami) a

•zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu (zamedzenie dvojitého zdanenia a narušenia

hospodárskej súťaže).

Vzhľadom na vyššie uvedené a vzhľadom na príslušné odkazy, ktoré Európska komisia

uvádza vo svojom odôvodnení je zrejmé, že zabezpečenie fungovania vnútorného trhu nie je

hlavným cieľom návrhu smernice. Právny základ návrhu (článok 113 ZFEÚ) je tak 

spochybnený. Zároveň je potrebné poukázať aj na to, že v situácii, keď Európska únia prijíma

regulačné opatrenie, ktoré má viac než jeden účel, je podľa judikatúry Európskeho súdneho 

dvora (ESD) potrebné stanoviť hlavný cieľ návrhu (***OCR nečitateľný text***), pre ktorý 

musí existovať určitý právny základ1. V tomto prípade sa návrh odvoláva na článok týkajúci

sa vnútorného trhu, zjavne však sleduje iné hlavné účely, pre ktoré však neuvádza žiadny

právny základ, ktorý by bol zlučiteľný s jeho súčasným právnym základom2.

4.2.5. Aj ostatné ciele, ktoré tento návrh sleduje (zamedzenie dvojitého či nulového zdanenia, 

zabezpečenie zodpovedajúceho príspevku finančného sektora na financovanie krízy, 

kompenzácia stavu, keď sa na finančný sektor nevzťahuje DPH), sú ciele, ktoré môžu byť

v dostatočnej miere regulované na vnútroštátnej úrovni zo strany jednotlivých členských 

štátov a patria do oblasti ich hospodárskej zvrchovanosti. To, že sa právna úprava týka

problému, ktorý môže mať určité nadnárodné aspekty, ešte nevyhnutne neznamená, že tento 

problém nemožno riešiť na vnútroštátnej úrovni, či už formou príslušných právnych 

predpisov alebo prostredníctvom dohôd. V prospech toho svedčia aj uvedené nejasnosti 

a neistoty spojené s posúdením vplyvu, ktoré by mala právna úprava prijatá na úrovni 

Európskej únie. To, že by prípadné opatrenia Únie v porovnaní s opatreniami členských štátov

prinášali nejaké jednoznačné výhody dané ich väčším rozsahom či lepšími výsledkami, sa

nepodarilo dostatočne preukázať.
                                               
αVec 0-155/07, ods. 35, Európsky parlament v. Rada.
2 Pozri vyššie, ods. 36 a 37.
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4.3. Vzhľadom na uvedené dôvody dospel parlamentný Výbor pre zahraničné a európske

záležitosti k záveru, že tento návrh smernice je v rozpore so zásadou subsidiarity a že nie sú

dostatočným spôsobom splnené stanovené kritériá, takže potreba prijatia regulačných opatrení

zo strany Únie nie je odôvodnená.


