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Věc: Odůvodněné stanovisko Sněmovny reprezentantů Maltské republiky k návrhu 
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Podle článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Sněmovny reprezentantů 
Maltské republiky týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO MALTSKÉHO PARLAMENTU

Návrh směrnice Rady o společném systému
daně z finančních transakcí

a změně směrnice 2008/7/ES (KOM(2011) 594)
–

KOM(2011)594

Zásady subsidiarity a proporcionality jsou relevantní v případě, kdy Unie a její členské státy mají 
podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie sdílenou pravomoc v konkrétní 
oblasti. V případě, kdy tomu tak není, tento problém nenastává. Výlučná pravomoc Unie je ve 
fiskálních záležitostech samozřejmě vyloučena. Proto je jedinou alternativou (jak předpokládá 
Komise), aby v daňových otázkách, jak umožňuje Smlouva, na vnitřním trhu obecně Unie a její 
členské státy sdílely pravomoc. Vyvstává otázka, zda má Unie pravomoc přijímat opatření na 
harmonizaci daní, jako je zde navrhované opatření.

Pravomoc Unie jednat

Právním základem tohoto návrhu je článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 113 
stanoví, že:

Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem
a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních 
předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém 
je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení 
hospodářské soutěže.

V této souvislosti Smlouva o fungování Evropské unie vyžaduje, aby Komise jednoznačně dokázala, 
že jakékoliv jí navrhované opatření je nezbytné k dosažení konkrétního cíle uvedeného ustanovení –
kterým je v tomto případě zajistit vytvoření a fungování vnitřního trhu, stejně jako prostřednictvím 
této harmonizace zabránit narušení hospodářské soutěže; mělo by se toho tedy dosáhnout pouze 
přiměřenými opatřeními a přiměřenou harmonizací odlišných zákonů v členských státech. Proto 
Smlouva nedovoluje vytvoření systému, který překračuje meze harmonizace právních předpisů a má 
dopad na daňovou suverenitu členského státu. Komise musí také dokázat, že jednotlivé členské státy 
nebo skupina členských států nejsou schopny dosáhnout společných cílů stejným účinným způsobem, 
jako by tomu bylo na úrovni Evropské unie (subsidiarita), a musí se jasně ukázat, že jí navrhovaná 
opatření jsou skutečně nezbytným minimem pro zavedení či fungování jednotného trhu – v tomto 
případě v odvětví finančních služeb – aniž by tento cíl přesahovala (proporcionalita). Komise musí své 
kroky podrobně odůvodnit a ukázat, že výhody návrhu převažují nad jeho nevýhodami.

Z návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a o změně směrnice 
2008/7/ES (KOM (2011) 594) nevyplývá, jak by daň z finančních transakcí mohla zlepšit prosperitu 
EU, a návrh ani neobjasňuje, proč nejsou členské státy schopny dosáhnout stejných cílů jednotlivě. To 
naznačuje, že Komise není s to dokázat, že se dodržuje zásada subsidiarity a proporcionality.

Poukazuje se sice na to, že hlavním cílem návrhu je posílit vnitřní trh finančních služeb zejména tím, 
že se zajistí, že finanční instituce budou přispívat k nákladům, jež členským státům vznikají
v důsledku finanční krize, je však jasné, že tohoto cíle nebude z rozličných důvodů dosaženo. 
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Evropská Komise zdůrazňuje, že směrnice zajistí harmonizaci daní mezi členskými státy a že dopad 
směrnice bude ve všech členských státech stejný. I zde je však jasné, že tomu tak z mnoha důvodů 
nebude. Ve skutečnosti je jasné, že skutečným hlavním a konečným cílem návrhu je získat
z dodatečných zdrojů přibližně 60 milionů EUR, jež budou Unii následně k dispozici pro použití
v hypotetickém případě nové krize, kterou by „finanční sektor“ někdy v budoucnosti mohl způsobit. 
Mezi další cíle, které Komise zmiňuje, patří „sankce“ uvalené na hospodářské subjekty zodpovědné za 
škodu způsobenou na trzích (přestože ve skutečnosti budou sankce uvaleny na každého), a to tak, že 
zajistí, aby se podílely na úhradě nákladů finanční krize, dále mezi tyto cíle patří uvalení daně na tyto 
hospodářské subjekty, tak aby se omezily „nadměrně rizikové transakce“, a prokázání skutečnosti, že 
zavedením společné daně z finančních transakcí v Evropě může Unie důrazněji vyžadovat zavedení 
takové daně na celosvětové úrovni. 

Zde jsou důvody, proč se domníváme, že návrh porušuje zásadu subsidiarity:

 V současné době již několik členských států finanční transakce nějakým způsobem daní. Nikdy to 
však nemělo negativní vliv na ostatní členské státy, které se rozhodly podobnou daň neuplatňovat. 
Členské státy budou moci nadále svobodně volit různé sazby za předpokladu, že zavedou sazbu 
minimální. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné negativní důsledky pro jiné evropské jurisdikce, 
tedy Komise není dostatečně oprávněna k harmonizaci právních předpisů v dané oblasti.

 Obecně řečeno, bude-li daň z finančních transakcí zavedena pouze v Evropské unii, dojde 
pravděpodobně k odlivu kapitálu z Evropy. To by znamenalo, že zisk ze zmíněné daně by měl 
negativní dopad ve všech evropských jurisdikcích, pokud by se ovšem nejednalo o celosvětovou 
daň z finančních transakcí – v takovém případě by evropský finanční sektor znevýhodněn nebyl. 
Navíc pokud jde o názor, že by Unie prostřednictvím možné budoucí celosvětové iniciativy mohla 
posílit svou vyjednávací pozici, mají odborníci za to, že by se Unie zavedením takové daně 
dopustila velké chyby, pokud by tato daň nebyla součástí dohody o dani z finančních transakcí na 
celosvětové úrovni. Dané opatření navíc není takovému cíli přiměřené a daň z finančních transakcí 
omezená pouze na Evropu by ve skutečnosti s největší pravděpodobností měla negativní dopad na 
celý finanční sektor Unie, jelikož bychom ji zavedli pouze my, a nikoliv i naši konkurenti po celém 
světě. V tuto chvíli a v blízké budoucnosti nevidíme skutečnou podporu pro celosvětovou daň ze 
strany ostatních států světa. Krom toho je třeba zmínit, že zatímco finanční sektor je pro evropské 
hospodářství velmi důležitý, jeho podíl na hospodářství jednotlivých členských států se stát od státu 
liší. Znamená to, že zmíněná daň bude mít na jednotlivé členské státy různý a nepřiměřený dopad. 
Nejen tedy, že by tento návrh přinesl negativní důsledky pro všechny evropské jurisdikce, ale také 
by měl v některých členských státech horší dopad, než v jiných.

 Maltský parlament znovu opakuje, že musí být dodržena zásada suverenity členských států
v daňových záležitostech. Článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) dává Unii 
pravomoc přijímat ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, 
spotřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro 
vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže.

Návrh Komise však překračuje meze harmonizace. Cílem Komise je vytvořit nový tok příjmů za 
účelem postupného nahrazování vnitrostátních příspěvků do rozpočtu EU a snižování zátěže 
vnitrostátních pokladen. Odstavec s názvem „Dopad na rozpočet“ na straně 10 návrhu Komise 
stanoví následující: 

Příjem z DFT v EU lze zcela nebo částečně využít jako vlastní zdroj rozpočtu EU, který 
nahradí určité stávající vlastní zdroje placené z rozpočtů členských států, což by přispělo 
ke snaze o konsolidaci rozpočtu v členských státech. Komise samostatně předloží nutné 
doplňující návrhy, v nichž vysvětlí, jak by DFT bylo možné využít jako zdroje pro 



PE478.479v01-00 4/5 CM\886898CS.doc

CS

rozpočet EU.

Maltský parlament je toho názoru, že je v kompetenci jednotlivých členských států ochránit 
blahobyt země tím, že zajistí, že příjmy z daní jsou vhodným způsobem přidělovány.
Z dlouhodobého hlediska příliš široké uplatňování pravidel, která Komisi udělují dodatečné 
legislativní pravomoci, oslabuje národní suverenitu. Pro členský stát je zásadní udržet si 
odpovídající úroveň příjmů, aby jeho vláda mohla poskytovat sociální služby, k nimž se zavázala. 
Jinými slovy, cílem návrhu Komise není harmonizace právních předpisů, která by nebyla možná 
vzhledem k tomu, že kroky jednotlivých členských států by nebyly dostačující,, nýbrž zvýšení 
příjmů Evropské unie prostřednictvím jejích vlastních zdrojů. Zároveň nic nemůže zabránit 
členským státům aby, pokud si to přejí, zaváděly daně či přijímaly opatření jiná než zdanění, která 
by řešila jejich budoucí potřeby. Mezi takové kroky nemusí patřit zdanění. Působením na instituce
a transakce, které skutečně mají být pod kontrolou, může regulace sektoru vést a vede
k obezřetnějšímu a kontrolovanějšímu chování na trhu. O takových krocích se také v současnosti 
jedná a jsou přijímány na evropské úrovni. Tato daň tedy není zapotřebí ani na vnitrostátní ani na 
evropské úrovni – a je na Komisi, aby dokázala opak. V případě potřeby může rozpočet Unie být
a měl by být navýšen jiným způsobem, než jak je navrhováno.

 Komise také uvádí, že zmiňovaná daň může být zdrojem příjmů pro evropský rozpočet. Skutečnost, 
že členské státy nebudou přispívat stejnou měrou, však velice ztíží vyjednávání o rovném
a spravedlivém rozdělování příjmů z daně. Argumenty ve prospěch finanční stability, jak je 
předkládá Komise, by vůbec neměly souviset s rozpočtem Unie.

 Zdá se, že Komise dostatečně do hloubky nezvážila dopad této daně na spotřebitele, kteří budou 
muset daň z finančních transakcí odvádět z penzijních fondů a systémů kolektivního investování. 
Měli bychom mít na paměti, že když Spojené království zdanilo důchody, spotřebitelé utrpěli ztrátu 
investic, v důsledku čehož se snížila rentabilita penzijních fondů.

 Posouzení dopadů návrhu podává negativní obraz o všech jeho aspektech. Je nicméně zřejmé, že 
Komise chce ukázat prstem na zdroj přetrvávající finanční krize. A to i v souvislosti s tím, že účet 
nakonec zaplatí spotřebitel, a ne finanční instituce. Myšlenka na zdanění obchodních portfolií se 
zdá být spravedlivější volbou i s ohledem na rozdílné uplatňování daně u investičních a komerčních 
bank. Vzhledem k tomu, že konečnou cenu, jak zde již bylo vysvětleno, zaplatí spotřebitel,
a vzhledem k tomu, že členské státy budou zasaženy nepřiměřeně, to znamená, že občané 
členských států budou muset nést větší zátěž. Tato skutečnost by se také měla zohlednit
v souvislosti s možností, že daň z finančních transakcí může být zdrojem příjmů pro evropský 
rozpočet. Rozhodně se nedá říci, že by se v tomto případě jednalo o situaci, kdy je možné 
stanovených cílů lépe dosáhnout na úrovni Evropské unie.

 Odkaz na penzijní fondy na straně 9 návrhu je nejasný a vyvolává určité pochybnosti, zda Komise 
nevylučuje z jiných fondů penzijní fondy založené pod „penzijním svěřeneckým fondem“. Existují 
také vážné pochybnosti o tom, zda odkazy na subjekty kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) a alternativní investiční fondy (AIF) pod systémy kolektivního 
investování (viz strana 15 a 16) znamenají, že prodejní systémy jiné než SKIPCP náleží do oblasti 
působnosti návrhu.

 Návrh dále stanoví, že pokud je kterýkoliv z účastníků finanční transakce usazený v EU, je třeba 
uhradit daň z finanční transakce. Stojí za tím snaha zabránit přesídlování společností mimo EU. 
Není však dostatečně jasné, zda je daň splatná také v případě osob v EU cestujících mimo EU. 
Můžeme se zamyslet nad tím, zda to znamená, že se zde použije mechanismus přenesení daňové 
povinnosti (jako je tomu v případě daně z přidané hodnoty).
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 Ve svém návrhu Komise uvádí, že podle stávající směrnice o dani z přidané hodnoty (směrnice 
Rady 2006/112/ES), jsou finanční transakce od DPH osvobozeny. Tento návrh však nezmiňuje 
návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané 
hodnoty, pokud jde o zacházení s pojištěním a finančními službami. Krom toho návrh ignoruje 
skutečnost, že většina „fyzických“ osob (spotřebitelů), které si tyto produkty kupují jako součást 
svého portfolia od prostředníků, bude muset zaplatit DPH i z investičních poradenských služeb, 
které jim prostředník poskytne.

Proporcionalita

Navrhované opatření není ani v souladu se zásadou proporcionality, jak to vyžadují Smlouvy a jak 
měla Komise dokázat. Předpokládané „zacílení“ na instituce a transakce, které byly zodpovědné za 
finanční krizi, není ničím jiným, než evropským daňovým opatřením, které má okamžitý dopad na 
každou instituci a každou transakci a současně na všechny druhy investorů. Mimo to, jak již bylo 
řečeno výše, je třeba zmínit, že zatímco finanční sektor je pro evropské hospodářství velmi důležitý, 
jeho podíl na hospodářství jednotlivých členských států se stát od státu liší. Znamená to, že s tímto 
návrhem bude mít daň v jednotlivých členských státech různý dopad, v některých případech 
nepřiměřený. Nejen tedy že by tento návrh přinesl negativní důsledky pro všechny evropské 
jurisdikce, ale také by měl v některých členských státech horší dopad než v jiných. V okamžiku 
zavedení má navíc opatření za cíl vybírat daň, což v praxi povede k tomu, že každý členský stát 
(prakticky) navždy ztratí možnost využít svou vlastní pravomoc se případ od případu rozhodnout, zda 
danit či nikoliv, přičemž z odborných i jiných studií je zřejmé, že existují prostředky neohrožující 
suverenitu státu, které mohou být uvaleny pouze na členské státy a na nichž je dokonce možná 
jednomyslná shoda na evropské úrovni. To není případ tohoto opatření.

Závěr

Vzhledem k dopadu na suverenitu států, vzhledem k závažnosti předpokládaných důsledků plynoucích
z opatření, jak je navrhováno, zejména pro hospodářství s relativně velkým finančním sektorem,
a vzhledem ke skutečnosti, že přínosy jak pro členské státy, tak pro Unii jsou zanedbatelné
v porovnání se škodami, či jsou v nejlepším případě spekulativní či pochybné:

Maltský parlament se rozhodl vznést proti návrhu námitku a předat toto odůvodněné stanovisko
v souladu s postupem definovaným v článku 6 Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity
a proporcionality připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

prosinec 2011

Maltský parlament


