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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen 
een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie een gemotiveerd advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het 
betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Een met redenen omkleed advies van het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Malta 
over bovengenoemd voorstel is ter informatie bijgevoegd.
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BIJLAGE

MET REDENEN OMKLEED ADVIES VAN HET MALTESE PARLEMENT

Voorstel voor een richtlijn van de Raad over een gemeenschappelijk stelsel van
belasting op financiële transacties (FTT)

en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG (COM(2011) 594)
–

COM (2011) 594

De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid worden relevant als de Unie en haar lidstaten op een 
bepaald gebied gezamenlijke bevoegdheid hebben krachtens het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Waar dit niet het geval is, treedt 
dit probleem niet op. Uiteraard heeft de Unie geen exclusieve bevoegdheid op fiscaal gebied. Daarom 
is de enige andere mogelijkheid (in de ogen van de Commissie) dat de Unie en haar lidstaten gedeelde 
bevoegdheid op belastinggebied krijgen waar het in het algemeen de interne markt betreft, zoals 
toegestaan volgens het Verdrag. De vraag rijst of de Unie de bevoegdheid heeft om 
belastingharmonisatiemaatregelen zoals met name de hier voorgestelde te nemen.

De handelingsbevoegdheid van de Unie

De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). In artikel 113 staat:

De Raad stelt na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité 
met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, de bepalingen vast 
die betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de 
accijnzen en de andere indirecte belastingen, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de 
instelling en de werking van de interne markt te bewerkstelligen en concurrentieverstoringen te 
voorkomen.

In dit verband moet de Commissie overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie duidelijk aantonen dat elk voorstel van de Commissie nodig is om de specifieke 
doelstelling van genoemde bepaling te verwezenlijken – in dit geval te zorgen voor de 
totstandbrenging en werking van de interne markt en door deze harmonisatie concurrentieverstoringen 
te voorkomen; dit mag alleen worden bereikt middels evenredige maatregelen en harmonisatie van de 
verschillende wetten van de lidstaten. Krachtens het Verdrag mag daarom geen stelsel worden 
ingevoerd dat de grenzen van de harmonisatie van wetgeving overtreedt en de fiscale soevereiniteit 
van de lidstaten aantast. Bovendien moet de Commissie aantonen dat afzonderlijke lidstaten of een 
groep lidstaten de gemeenschappelijke doelstellingen niet op dezelfde efficiënte wijze kunnen 
realiseren als zij op EU-niveau zouden kunnen (subsidiariteit), en moet duidelijk worden aangetoond 
dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen in feite de minimumvoorwaarde zijn voor de 
totstandbrenging of werking van de interne markt – in dit geval de financiëledienstensector – zonder 
verder te gaan dan dit doel (evenredigheid). De Commissie moet haar maatregelen gedetailleerd 
motiveren en aantonen dat de voordelen van het voorstel ruimschoots opwegen tegen de nadelen.

Uit het voorstel voor een richtlijn van de Raad over een gemeenschappelijk stelsel van belasting op 
financiële transacties (FTT) en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG (COM(2011) 594) komt niet 
naar voren hoe de FTT kan leiden tot verhoging van de welvaart in de EU en waarom de lidstaten 
dezelfde doelstellingen niet op eigen kracht kunnen verwezenlijken. Dit duidt erop dat de Commissie 
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niet kan aantonen dat het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel zijn nageleefd.

Er wordt opgemerkt dat het hoofddoel van het voorstel is de interne markt voor financiële diensten te 
versterken, met name door ervoor te zorgen dat de financiële instellingen bijdragen aan de kosten van 
de financiële crisis voor de lidstaten; het is echter duidelijk dat dit doel om verschillende redenen niet 
gehaald zal worden. De Europese Commissie benadrukt dat de richtlijn zorgt voor 
belastingharmonisatie tussen lidstaten en dat de gevolgen van de richtlijn voor elke lidstaat hetzelfde 
zullen zijn. Het is echter duidelijk dat ook dit om verschillende redenen niet zal gebeuren. Duidelijk is 
wel dat het werkelijke en uiteindelijke doel van het voorstel is circa 60 miljoen euro aan aanvullende 
middelen binnen te halen die de Unie kan gebruiken in het hypothetische geval dat de 'financiële 
sector' ergens in de toekomst een nieuwe crisis veroorzaakt. Andere doelstellingen zijn volgens de 
Commissie het instellen van 'sancties' tegen economische actoren die verantwoordelijk zijn voor de 
schade die op de markten is aangericht (al zouden de sancties in feite aan iedereen worden opgelegd) 
door ervoor te zorgen dat zij bijdragen in de kosten van de financiële crisis, door hen een belasting op 
te leggen om transacties op de markt die 'de doeltreffendheid van de financiële markten niet 
verbeteren' te beteugelen, en door aan te tonen dat de Unie door de invoering van de FTT in Europa 
sterker staat om invoering van de FTT in de rest van de wereld te eisen.

Dit zijn de redenen voor de opvatting dat het voorstel indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel:

 Op dit moment is er al een aantal lidstaten dat de een of andere vorm van belasting op financiële 
transacties heft. Dit heeft nooit negatieve gevolgen gehad op de overige lidstaten die geen 
soortgelijke belasting hebben ingevoerd. Het blijft aan de lidstaten om de hoogte van de belasting 
op hun grondgebied te bepalen, zo lang zij maar het vastgestelde minimumpercentage invoeren. 
Aangezien er geen negatieve gevolgen voor andere Europese rechtsgebieden, heeft de Commissie 
niet de vereiste bevoegdheid om de wetgeving op dit gebied te harmoniseren.

 In het algemeen is het waarschijnlijk dat kapitaal wegtrekt uit Europa als de FTT alleen in de 
Europese Unie wordt ingevoerd. Dit zou betekenen dat de inkomsten van deze belasting negatieve 
gevolgen zouden hebben voor alle Europese rechtsgebieden tenzij er een mondiale belasting op 
financiële transacties zou worden ingevoerd; in dat geval zou de Europese financiële sector niet in 
een nadelige positie worden geplaatst. Wat betreft de idee dat de Unie haar onderhandelingspositie 
zou kunnen versterken door een mondiaal initiatief dat zij mogelijk ergens in de toekomst wil 
lanceren, denken deskundigen dat de invoering van een dergelijke belasting in de Unie een grote 
fout zou zijn tenzij deze belasting deel uitmaakt van een FTT-overeenkomst op wereldniveau. 
Bovendien is deze maatregel niet evenredig aan een dergelijke doelstelling, en zou een FTT 
uitsluitend in Europa hoogstwaarschijnlijk een negatief effect hebben op de hele financiële sector 
van de Unie omdat wij dan de enigen zouden zijn die deze belasting invoeren, en onze 
concurrenten in de rest van de wereld niet. Voorlopig, voor zover het zich laat aanzien, is er in 
andere landen niet echt steun voor een wereldwijde belasting. Bovendien moet worden opgemerkt 
dat de financiële sector erg belangrijk is voor de Europese economie, maar dat de omvang van deze 
sector in verhouding tot de economie van elke lidstaat van land tot land verschilt. Dat houdt in dat 
deze belasting verschillende en onevenredige gevolgen zal hebben voor de lidstaten. Dit voorstel 
zou dus niet alleen negatieve gevolgen hebben voor alle Europese rechtsgebieden, maar zou 
sommige lidstaten ook harder treffen dan andere.

 Het parlement van Malta wijst er nogmaals op dat het beginsel van soevereiniteit van de lidstaten in 
belastingzaken moet worden gewaarborgd. Artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) geeft de Unie de bevoegdheid bepalingen vast te stellen voor de 
harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indirecte 
belastingen voorzover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling en de werking van de 
interne markt te bewerkstellingen en concurrentieverstoringen te voorkomen.
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Toch gaat het Commissievoorstel verder dan harmonisatie. De Commissie heeft als doel een 
nieuwe inkomstenstroom te genereren die uiteindelijk de nationale bijdragen aan de EU-begroting 
moet vervangen en de nationale schatkisten moet ontlasten. In het hoofdstuk "Gevolgen voor de 
begroting" op bladzijde 11 van het Commissievoorstel staat het volgende:

De inkomsten die voortvloeien uit de FTT in de EU, kunnen geheel of gedeeltelijk 
gebruikt worden als eigen middel voor de EU-begroting, ter vervanging van bestaande 
eigen middelen die uit de nationale begrotingen betaald worden, wat de inspanningen van 
de lidstaten om hun begroting te consolideren, zou kunnen ondersteunen. De Commissie 
zal afzonderlijk de nodige aanvullende voorstellen indienen waarin zij toelicht hoe de 
FTT volgens haar als bron voor de EU-begroting kan dienen.

Het parlement van Malta is van mening dat het de bevoegdheid van elke lidstaat is om de welvaart 
van het land te waarborgen door de belastinginkomsten op een goede manier te verdelen. Op de 
lange termijn leidt een te ruime toepassing van regels volgens welke de Commissie aanvullende 
wetgevende bevoegdheden heeft tot een aantasting van de nationale soevereiniteit. Het is van 
essentieel belang dat een lidstaat voldoende inkomsten behoudt zodat de regering van de lidstaat de 
sociale voorzieningen kan bieden waartoe zij zich heeft verbonden. Met andere woorden: het 
Commissievoorstel heeft niet tot doel de wetgeving te harmoniseren omdat dit anders niet mogelijk 
zou zijn doordat de afzonderlijke lidstaten daar onvoldoende voor zouden kunnen doen, maar om 
de inkomsten van de Europese Unie te verhogen door de Unie eigen middelen te verschaffen. 
Tegelijkertijd staat het de lidstaten geheel vrij desgewenst belastingen te introduceren of andere 
dan belastingmaatregelen te nemen om aan hun toekomstige behoeften te voldoen. Het hoeft hierbij 
niet om de invoering van een belasting te gaan. Regulering van de sector leidt (mogelijk) tot 
voorzichtiger en meer gecontroleerd gedrag op de markt, wat juist die instellingen en transacties 
treft waarvoor toezicht absoluut nodig is. Dergelijke maatregelen worden zelfs daadwerkelijk 
besproken en ook genomen op Europees niveau. Er is derhalve geen behoefte aan een dergelijke 
belasting op nationaal of Europees niveau – en het is aan de Commissie om het tegendeel aan te 
tonen. De begroting van de Unie kan en moet, indien nodig, op een andere dan de voorgestelde 
manier worden verhoogd.

 De Commissie geeft tevens aan dat de belasting een inkomstenbron voor de EU-begroting kan 
vormen. Het feit dat lidstaten niet in gelijke mate zullen bijdragen zal het echter uiterst moeilijk 
maken om het eens te worden over een gelijke en billijke verdeling van de inkomsten uit deze 
belasting. Argumenten vóór financiële stabiliteit zoals voorgesteld door de Commissie mogen in 
het geheel geen verband houden met de EU-begroting.

 Het lijkt erop dat de Commissie onvoldoende heeft onderzocht welke invloed de belasting zal 
hebben op de consument, die FTT op pensioenfondsen en collectieve beleggingsregelingen zal 
moeten betalen. We mogen niet vergeten dat de consument na de invoering van een belasting op 
pensioenen in het Verenigd Koninkrijk verlies leed op beleggingen, waardoor pensioenfondsen 
minder winstgevend waren.

 Uit de effectbeoordeling van dit voorstel komt een negatief beeld van alle aspecten ervan naar 
voren. Het is echter duidelijk dat de Commissie de bron van de voortdurende financiële crisis als 
schuldige wil aanwijzen. Dit ook met het oog op het feit dat de consument, en niet de financiële 
instellingen, de uiteindelijke rekening moeten betalen. Het idee om de handelsportefeuille te 
belasten lijkt een eerlijker optie te zijn, ook gezien het feit dat er een verschil is in de 
toepasselijkheid van de belasting tussen investeringsbanken en handelsbanken. Aangezien het zoals 
gezegd de consument is die uiteindelijk de prijs betaalt, en aangezien de lidstaten onevenredig 
zullen worden getroffen, zullen de burgers in de lidstaten een zwaardere last moeten dragen. Dit 
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moet worden meegewogen wanneer wordt gekeken naar de optie om de FTT te gebruiken als bron 
van inkomsten voor de EU-begroting. Dit moet in elk geval niet als een geval worden beschouwd 
waarin de doelstellingen beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt.

 De verwijzing naar pensioenfondsen op bladzijde 9 van het voorstel is onduidelijk en roept de 
vraag op of de Commissie pensioenen die bij een 'pensioenstichting' zijn opgebouwd niet uitsluit 
van andere fondsen. Daarnaast bestaat er aanzienlijke twijfel of de verwijzingen naar instellingen 
voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) binnen 
collectieve beleggingsregelingen (zie bladzijde 17) betekenen dat andere instellingen voor 
collectieve belegging dan icbe's die regelingen verkopen onder de reikwijdte van het voorstel 
vallen.

 Volgens het voorstel moet FTT worden betaald wanneer ten minste een van de bij de financiële 
transactie betrokken partijen in de EU is gevestigd. De reden hierachter is dat men wil voorkomen 
dat bedrijven worden verplaatst naar landen buiten de EU. Er wordt echter onvoldoende duidelijk 
gemaakt of de belasting ook moet worden betaald wanneer personen uit de EU de EU verlaten. Je 
kunt je afvragen of dit betekent dat de verleggingsregeling hier van toepassing is (zoals in het geval 
van de btw).

 In haar voorstel stelt de Commissie dat financiële transacties volgens de huidige btw-richtlijn 
(Richtlijn 2006/112/EG van de Raad) zijn vrijgesteld. Wat de behandeling van verzekeringen en 
financiële diensten betreft, wordt het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over toegevoegde 
waarde in dit voorstel echter niet genoemd. Verder gaat dit voorstel voorbij aan het feit dat de 
meeste 'natuurlijke' personen (consumenten) die deze producten als onderdeel van hun portefeuille 
van tussenpersonen kopen zelfs btw moeten betalen over de beleggingsadviezen van deze 
tussenpersoon.

Evenredigheid

De voorgestelde maatregel voldoet niet eens aan het evenredigheidsbeginsel, zoals vereist in de 
Verdragen en zoals de Commissie had moeten aantonen. De zogenaamde 'gerichte aanpak' van 
instellingen en transacties die verantwoordelijk waren voor de financiële crisis is niets anders dan een 
Europese belastingmaatregel die directe gevolgen heeft voor elke instelling en elke transactie, en 
daarmee voor alle typen beleggers. Bovendien is de financiële sector zoals gezegd erg belangrijk voor 
de Europese economie, maar verschilt de omvang van deze sector in verhouding tot de economie van 
elke lidstaat van land tot land. Dit betekent dat de belasting zoals deze wordt voorgesteld verschillende 
– en in sommige gevallen onevenredige – gevolgen zal hebben voor de lidstaten. Dit voorstel zou dus 
niet alleen negatieve gevolgen hebben voor alle Europese rechtsgebieden, maar zou sommige lidstaten 
ook harder treffen dan andere. Daarnaast is de maatregel – eenmaal ingevoerd – bedoeld om een 
belasting te innen die in de praktijk tot gevolg zal hebben dat elke lidstaat (in de praktijk) de 
mogelijkheid verliest om zelf van geval tot geval te bepalen of hij de belasting wil heffen, terwijl uit 
onderzoek van deskundigen en anderen blijkt dat er ook maatregelen zijn die alleen aan lidstaten 
kunnen worden opgelegd en die de soevereiniteit van landen niet zouden aantasten, waarover men het 
op Europees niveau zelfs unaniem eens zou kunnen worden. Dit is niet een dergelijke maatregel.

Conclusie

Overwegende dat de gevolgen voor de soevereiniteit van landen, de ernstige verwachte gevolgen van 
de maatregel zoals deze nu wordt voorgesteld, met name voor die economieën met een relatief 
omvangrijke financiële sector, en overwegende dat de voordelen voor de lidstaten en de Unie in het 
geheel niet opwegen tegen de schade of op zijn minst onzeker of twijfelachtig zijn:
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heeft het Maltese parlement besloten bezwaar te maken tegen het genoemde voorstel en dit met 
redenen omkleed advies in te dienen krachtens de procedure uit artikel 6 van Protocol 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, gehecht aan het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

December 2011

Het Maltese parlement


