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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

12.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(98/2011)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на представителите на Република 
Малта 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 Малта относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА МАЛТА

Предложение за директива на Съвета относно обща система на данък върху 
финансовите сделки (ДФС) и за изменение на Директива 2008/7/ЕО 

(COM(2011)594)
–

COM(2011) 594

Принципите на субсидиарност и на пропорционалност са приложими, когато Съюзът и 
държавите-членки имат споделена компетентност в дадена сфера съгласно Договора за 
Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Когато това не е така,
проблемът не възниква. Изключителната компетентност на Съюза очевидно е изключена по 
отношение на фискалните въпроси. Поради това единствената друга възможност (както е 
прието от Комисията) е Съюзът и държавите-членки да упражняват споделена компетентност 
по данъчните въпроси, свързани с вътрешния пазар като цяло, съгласно посоченото в Договора. 
Възниква въпросът дали Съюзът има правомощията да приема мерки за хармонизиране на 
данъчното облагане, по-специално от вида на предложената в настоящия случай.

Правомощията за действие на Съюза

Правното основание на това предложение е член 113 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Член 113 гласи следното:

Съветът, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след 
консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, приема 
разпоредби за хармонизиране на законодателството относно данъците върху оборота, 
акцизите и другите форми на косвено данъчно облагане, в степента, в която такава 
хармонизация е необходима за осигуряване създаването и функционирането на вътрешния 
пазар и за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията.

В тази връзка Договорът за функционирането на Европейския съюз изисква Комисията да 
покаже недвусмислено, че всяка предложена от нея мярка е необходима, за да се постигне 
конкретната цел на цитираната разпоредба, която в този случай е да се осигури създаването и 
функционирането на вътрешния пазар и, посредством тази хармонизация, да се избегне
нарушаването на конкуренцията. Следователно това следва да се постигне единствено чрез 
пропорционални мерки и хармонизиране на различните закони на държавите-членки. 
Договорът, съответно, не позволява установяването на система, която излиза извън границите 
на хармонизацията на законодателството и оказва въздействие върху фискалната независимост 
на държавите-членки. Комисията следва също така да докаже, че отделните държави-членки 
или група от държави-членки не могат да постигнат общите цели по също толкова ефективен 
начин, както те биха били постигнати на равнище Европейски съюз (субсидиарност), и следва 
да покаже ясно, че предложените от Комисията мерки всъщност са минималните необходими 
за създаването или функционирането на единния пазар, в този случай в сектора на финансовите 
услуги, без да надвишават изискванията на тази цел (пропорционалност). Комисията следва да 
представи подробна обосновка на своите действия и да покаже, че ползите от предложението 
значително надхвърлят недостатъците му.

Предложението за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите 
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сделки (ДФС) и за изменение на Директива 2008/7/ЕО (COM(2011) 594) не показва по какъв 
начин ДФС може да доведе до по-голям просперитет в ЕС, нито дава обяснение защо 
държавите-членки не могат да постигнат същите цели на индивидуална основа. Това 
предполага, че Комисията не е в състояние да докаже, че принципите на субсидиарност и 
пропорционалност са спазени.

Въпреки че е посочено, че основната цел на предложението е засилването на вътрешния пазар 
на финансови услуги, най-вече като се гарантира, че финансовите институции ще допринесат за 
покриването на разходите, възникнали за държавите-членки в резултат на финансовата криза, е 
ясно, че тази цел няма да бъде постигната поради редица причини. Европейската комисия 
подчертава, че директивата ще гарантира данъчна хармонизация между държавите-членки и че 
тя ще има едно и също въздействие върху всяка държава-членка. Въпреки това е ясно, че това 
също няма да се случи поради редица причини. Ясно е всъщност, че истинската основна и 
крайна цел на предложението е да се съберат приблизително 60 милиона евро допълнителни 
финансови ресурси, които да бъдат на разположение на Съюза, за да се използват в 
хипотетичен случай на възникване на нова криза, която може да бъде причинена от 
„финансовия сектор“ в даден момент в бъдещето. Други цели, посочени от Комисията, 
включват налагането на „санкции“ на икономическите оператори, които са отговорни за 
нанесените на пазарите щети (въпреки че в действителност тези санкции ще бъдат наложени на 
всички), като се гарантира, че те допринасят за покриването на разходите от финансовата 
криза, налагането на данък върху тях с цел изкореняване от пазара на сделки, които „не 
подобряват ефективността на финансовите пазари“, както и да се демонстрира, че чрез 
въвеждането на ДФС в Европа Съюзът може да бъде в по-изгодна позиция да настоява за 
въвеждането на ДФС на световно равнище.

По-долу са посочени причините, поради които предложението не съответства на принципа на 
субсидиарност:

 Понастоящем някои държави-членки вече налагат данък върху финансовите сделки под една 
или друга форма. Това обаче никога не е оказвало отрицателни последствия върху друга 
държава-членка, която е избрала да не налага такъв данък. Държавите-членки ще имат 
свободата да избират различни ставки, при условие че въведат определените минимални 
ставки. Следователно, предвид факта, че не е имало случаи на отрицателно отражение върху 
други европейски юрисдикции, Комисията няма необходимите правомощия да хармонизира 
законодателството в тази област.

 Най-общо казано, ако ДФС се въведе само в Европейския съюз, има голяма вероятност 
капиталът да се измести извън Европа. Това би означавало, че приходите от този данък ще 
имат отрицателно отражение върху всички европейски юрисдикции, освен ако данъкът 
върху финансовите сделки не се въведе на световно равнище, в който случай той няма да 
поставя европейския финансов сектор в неизгодна позиция. Освен това, що се отнася до 
идеята, че Съюзът би могъл да укрепи преговорните си позиции чрез определена световна 
инициатива, която той евентуално може да планира за определен момент в бъдещето, според 
експертното мнение би било голяма грешка, ако Съюзът въведе такъв данък, освен ако той 
не е част от споразумение за ДФС на световно равнище; освен това тази мярка не е 
пропорционална на подобна цел, а въвеждането на ДФС само в Европа най-вероятно ще има 
отрицателно въздействие върху целия финансов сектор на Съюза, тъй като този данък ще 
бъде въведен само от нас, но не и от нашите конкуренти в световен мащаб. За момента и 
доколкото можем да предвидим за в бъдеще, няма реална подкрепа за въвеждането на 
световен данък от другите държави по света. Освен това следва да се спомене, че макар че 
финансовият сектор е изключително важен за европейската икономика, размерът на 
финансовия сектор по отношение на икономиката на всяка държава-членка е различен в 
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различните държави. Това означава, че този данък ще се отрази на държавите-членки по 
различен начин и ефектът ще бъде непропорционален. Поради това въпросното
предложение не само ще има отрицателно отражение върху всички европейски юрисдикции, 
но и ще засегне някои държави-членки повече от други.

 Парламентът на Малта отново подчертава, че следва да се гарантира спазването на принципа 
на суверенитет на държавите-членки по данъчните въпроси. Член 113 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предоставя на Съюза компетентност да 
приема разпоредби за хармонизиране на законодателството относно данъците върху 
оборота, акцизите и другите форми на косвено данъчно облагане, в степента, в която такава 
хармонизация е необходима за осигуряване на създаването и функционирането на 
вътрешния пазар и за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията.

Въпреки това предложението на Комисията надхвърля границите на хармонизацията. Целта 
на Комисията e да създаде нов поток от приходи с оглед на постепенното изместване на 
националните вноски в бюджета на ЕС, което ще намали тежестта за националните хазни. 
Абзацът, озаглавен „Въздействие върху бюджета“, на страница 11 от предложението на 
Комисията гласи следното:

Приходите, генерирани от ДФС в ЕС, могат да бъдат използвани, изцяло или 
отчасти, като собствен ресурс за бюджета на ЕС, като заменят определени 
съществуващи собствени ресурси, плащани от националните бюджети, което би 
допринесло към усилията за бюджетно консолидиране в държавите-членки. 
Комисията ще представи отделно необходимите допълнителни предложения за 
определяне как ДФС би могъл да се използва като източник за бюджета на ЕС.

Парламентът на Малта счита, че всяка държава-членка има правомощието да защитава
благосъстоянието на страната, като гарантира подходящото разпределяне на данъчните 
приходи. В дългосрочен план твърде широкото прилагане на правила, които предоставят на 
Комисията допълнителни законодателни правомощия, може да доведе до подриване на 
националния суверенитет. Изключително важно е всяка държава-членка да поддържа 
подходящо равнище на приходи, така че правителствата да могат да предоставят социалните 
услуги, с които са се ангажирали. С други думи, целта на предложението на Комисията не е 
хармонизиране на законодателството, което не би било възможно поради факта, че 
действията на отделните държави-членки няма да са достатъчни, а да увеличи приходите на 
Европейския съюз чрез собствените ресурси на Съюза. В същото време нищо не може да 
попречи на държавите-членки, ако желаят, да въведат данъци или да предприемат мерки, 
различни от данъчното облагане, за да посрещнат бъдещите си нужди. Не е необходимо 
предприемането на такива стъпки да включва налагането на данък. Регулирането на сектора 
може и води до по-благоразумно и контролирано поведение на пазара по такъв начин, че да 
се обхванат онези институции и сделки, които действително се нуждаят от контрол. 
Всъщност такива стъпки се обсъждат и се предприемат на европейско равнище. 
Следователно не е необходимо – и е задача на Комисията да докаже обратното – този данък 
да бъде въведен нито на национално, нито на европейско равнище. Бюджетът на Съюза 
може и следва да бъде увеличен, ако това е необходимо, по различен от предложения начин.

 Комисията също така посочва, че данъкът може да бъде източник на приходи за европейския 
бюджет. Въпреки това фактът, че държавите-членки няма да имат еднакъв принос, ще 
затрудни изключително много договарянето на равно и справедливо разделяне на приходите 
от данъка. Аргументите в полза на финансовата стабилност, посочени от Комисията, следва 
да нямат никакво отношение към европейския бюджет.
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 Изглежда, че Комисията не е разгледала достатъчно задълбочено въздействието от този 
данък върху потребителя, който ще трябва да плаща ДФС върху пенсионните фондове и 
схемите за колективно инвестиране. Не бива да забравяме, че когато Обединеното кралство 
въведе данък върху пенсиите, потребителите претърпяха загуба на инвестиции, което доведе 
до намаляване на рентабилността на пенсионните фондове.

 Оценката на въздействието от това предложение представя отрицателна картина на всички 
негови аспекти. Въпреки това става ясно, че Комисията иска да подчертае източника на 
настоящата финансова криза. На този фон, обаче, в крайна сметка потребителите, а не 
финансовите институции, ще поемат разходите. Идеята за облагане с данък на търговските 
портфейли изглежда е по-справедлив избор, като се има също така предвид, че има разлика в 
приложимостта на данъка от инвестиционните банки и търговските банки. Тъй като, както е 
посочено тук, накрая потребителят ще плати цената, и тъй като държавите-членки ще бъдат 
непропорционално засегнати, това означава, че гражданите на държавите-членки ще трябва 
да понесат по-тежко бреме. Това следва да се разгледа и в контекста на възможността ДФС 
да бъде източник на приходи за европейския бюджет. Това със сигурност не може да се 
счита за случай, в който целите могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски 
съюз.

 Споменаването на пенсионните фондове на страница 9 от предложението е неясно и повдига 
известни съмнения относно това дали Комисията не изключва от други фондове пенсии, 
създадени по „пенсионен доверителен фонд“. Съществуват също така сериозни съмнения 
относно това дали позоваването на предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми 
ценни книжа (ПКИПЦК) и алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) като схеми за 
колективни инвестиции (вж. страница 17) означава, че схемите за продажба на предприятия, 
които не са ПКИПЦК, попадат в обхвата на предложението.

 Предложението също така посочва, че ако която и да било от страните по финансовата 
сделка е установена в ЕС, е дължим ДФС. Тук се разбира, че причината зад това е да се 
предотврати делокализацията на предприятия извън ЕС. Въпреки това, не става достатъчно 
ясно дали данъкът е дължим и в случая на лица от ЕС, транзитно преминаващи извън ЕС. 
Остава съмнението дали това означава, че тук се прилага механизъм за самоначисляване 
(като в случая на данъка добавена стойност).

 В предложението си Комисията заявява, че съгласно действащата директива относно данъка 
добавена стойност (Директива 2006/112/ЕО на Съвета) финансовите сделки са освободени 
от ДДС. Въпреки това предложението не споменава предложението за директива на Съвета 
за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху
добавената стойност по отношение на третирането на застрахователните и финансовите 
услуги. Освен това предложението пренебрегва факта, че мнозинството от „физическите“ 
лица (потребителите), които купуват тези продукти като част от портфейла си чрез 
посредници, ще трябва да плащат ДДС дори върху услугата по инвестиционно 
консултиране, предоставена от посредника.

Пропорционалност

Предложената мярка дори не съответства на принципа на пропорционалност, съгласно 
изискванията на Договорите и както би следвало да покаже Комисията. Предполагаемото 
„нарочване“ на институции и сделки, отговорни за финансовата криза, не е нищо повече от 
европейска данъчна мярка, която засяга пряко всяка институция и всяка транзакция, и в същото 
време – всеки инвеститор. Освен това, както беше споменато по-горе, следва да се посочи, че 
въпреки че финансовият сектор е изключително важен за европейската икономика, размерът на 
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финансовия сектор по отношение на икономиката на всяка държава-членка се различава в 
различните държави. Това означава, че с представеното предложение данъкът ще засегне 
държавите-членки в различна степен, а в някои случаи ефектът ще бъде диспропорционален. 
Следователно предложението не само ще има отрицателно отражение върху всички европейски 
юрисдикции, но и ще засегне някои държави-членки повече от други. Освен това, след като 
бъде въведена, мярката има за цел да събира данък, който на практика ще доведе до това всяка 
държава-членка (на практика) да загуби завинаги възможността да използва собствените си 
правомощия да решава дали да облага с данък, или не, според случая, докато от проучванията 
на експерти и други специалисти става ясно, че съществуват средства, които не нарушават 
суверенитета на държавата и могат да бъдат наложени само в държавите-членки и за които
дори може да се постигне единодушно съгласие на европейско равнище. Разглежданата мярка 
не е такава.

Заключение

Поради въздействието върху суверенитета на държавите, поради сериозните последствия, 
които се очакват от въвеждането на мярката в предложения ѝ вид, най-вече за икономиките със 
сравнително голям финансов сектор, и поради факта, че ползите за държавите-членки и за 
Съюза са незначителни в сравнение с щетите или, в най-добрия случай, са неясни или 
съмнителни:

Парламентът на Малта реши да не одобри въпросното предложение и да представи настоящото
мотивирано становище в съответствие с процедурата, определена в член 6 от Протокол № 2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към 
Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.
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