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Przedmiot: Uzasadniona opinia maltańskiej Izby Reprezentantów, dotycząca wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od 
transakcji finansowych i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE.
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią maltańskiej Izby Reprezentantów
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU MALTAŃSKIEGO

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu
 podatku od transakcji finansowych (PTF)

 i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE (COM(2011) 594)
–

COM(2011) 594

Zasada pomocniczości i proporcjonalności mają zastosowanie w przypadku, gdy Unia i jej państwa 
członkowskie mają wspólne kompetencje w danej dziedzinie na mocy Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W innym razie taki problem nie występuje. Do 
wyłącznej kompetencji Unii nie należą oczywiście kwestie podatkowe. W związku z tym jedyną 
możliwością, jak twierdzi Komisja, jest dzielenie przez Unię i jej państwa członkowskie kompetencji
w dziedzinie opodatkowania na rynku wewnętrznym, na co zezwalają postanowienia traktatowe. 
Istotną kwestią jest to, czy Unia może przyjąć środki w zakresie harmonizacji podatków, szczególnie 
takie jak ten zaproponowany w przedmiotowym wniosku.

Kompetencje Unii do działania

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W art. 113 
stwierdza się:

Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą i po konsultacji
z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy 
dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy
i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do 
zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń 
konkurencji.

W związku z tym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawarty jest wymóg, by Komisja 
wykazała niezbędność proponowanych przez nią środków do osiągnięcia określonego celu 
wspomnianego przepisu. W tym przypadku celem jest zapewnienie ustanowienia i funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz uniknięcie zakłóceń konkurencji dzięki harmonizacji. Cel ten należy 
osiągnąć jedynie z zastosowaniem proporcjonalnych środków oraz harmonizacji różnych uregulowań
w państwach członkowskich. Dlatego też Traktat nie zezwala na ustanowienie systemu, który 
wykraczałby poza harmonizację przepisów i miał wpływ na suwerenność fiskalną państw 
członkowskich. Komisja powinna również udowodnić, że poszczególne państwa członkowskie bądź 
grupa państw członkowskich nie są w stanie osiągnąć wspólnych celów równie skutecznie jak na 
szczeblu Unii Europejskiej (pomocniczość); należy również wyraźnie wskazać, że środki 
zaproponowane przez Komisją stanowią rzeczywiście działania minimalne konieczne do ustanowienia 
lub funkcjonowania rynku wewnętrznego – w tym przypadku, dotyczącym sektora usług finansowych, 
bez wykraczania poza ten cel (proporcjonalność). Komisja powinna przedstawić szczegółowe 
uzasadnienie podjętych działań i wykazać, że korzyści płynące z wniosku zdecydowanie przeważają 
nad jego negatywnymi konsekwencjami.

We wniosku dotyczącym dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji 
finansowych (PTF) i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE (COM(2011) 594) ani nie wykazano, w jaki 
sposób PTF może prowadzić do większego dobrobytu w UE, ani nie wyjaśniono, dlaczego państwa 
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członkowskie nie są w stanie osiągnąć tych samych celów we własnym zakresie. Z tego wynika, że 
Komisja nie jest w stanie udowodnić poszanowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Choć należy zauważyć, że głównym celem wniosku jest wzmocnienie rynku wewnętrznego usług 
finansowych, zwłaszcza poprzez zapewnienie wkładu instytucji finansowych w koszty narzucane na 
państwa członkowskie w wyniku kryzysu finansowego, jest oczywiste, że cel ten nie zostanie 
osiągnięty z różnych przyczyn. Komisja Europejska podkreśla, że dyrektywa pozwoli zagwarantować 
harmonizację podatków w państwach członkowskich, a także że będzie ona miała taki sam wpływ na 
każde państwo członkowskie. Jednak nie ma wątpliwości, że z wielu przyczyn tak się nie stanie.
W rzeczywistości jasne jest, że tak naprawdę głównym i ostatecznym celem wniosku jest zebranie 
około 60 milionów euro dodatkowych środków finansowych do rozdysponowania przez UE na 
wypadek ewentualnego kolejnego kryzysu, który w pewnym momencie w przyszłości może zostać 
spowodowany przez „sektor finansowy”. Do innych celów wymienianych przez Komisję należy 
nałożenie „sankcji” na podmioty gospodarcze odpowiedzialne za szkody na rynkach (choć sankcję 
taką de facto odczuliby wszyscy) poprzez sprawienie, by dokładały się one do kosztów kryzysu 
finansowego; nałożenie na nie podatku w celu ograniczenia tych transakcji na rynku, które „nie 
przyczyniają się do poprawy efektywności rynków finansowych”; oraz wykazanie, że dzięki 
wprowadzeniu PTF w Europie UE zyska silniejszą pozycję, aby promować wprowadzenie PTF na 
rynkach globalnych.

Z wymienionych powodów wydaje się, że wniosek narusza zasadę pomocniczości:

 W chwili obecnej w kilku państwach członkowskich nakłada się już na podmioty podatek od 
transakcji finansowych w takiej czy innej formie. Jednak nigdy nie miało to negatywnego wpływu 
na inne państwa członkowskie, które nie zdecydowały się na wprowadzenie podobnego podatku. 
Państwom członkowskim i tak pozostawiona zostanie swoboda wyboru różnych stawek, pod 
warunkiem, że zachowana zostanie ustalona stawka minimalna. Dlatego biorąc pod uwagę to, że 
nie odnotowano negatywnych skutków dla innych europejskich jurysdykcji, Komisja nie ma 
wymaganego uprawnienia do harmonizowania przepisów w tej dziedzinie.

 Ogólnie rzecz biorąc, jeśli PTF będzie stosowany tylko w Unii Europejskiej, istnieje 
prawdopodobieństwo, że kapitał odpłynie poza Europę. Oznaczałoby to, że przychody z podatku 
spowodują negatywne konsekwencje we wszystkich europejskich jurysdykcjach, chyba że podatek 
od transakcji finansowych zostanie wprowadzony na skalę globalną, dzięki czemu można byłoby 
uchronić europejski sektor finansowy przed negatywnymi konsekwencjami. Ponadto w odniesieniu
do założenia, że UE mogłaby wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną poprzez inicjatywę o zasięgu 
globalnym, z którą być może planuje wystąpić kiedyś w przyszłości, eksperci są zdania, że 
wprowadzenie takiego podatku w UE byłoby błędem, chyba że będzie on przedmiotem umowy
w sprawie PTF na szczeblu globalnym; co więcej, działanie to nie jest proporcjonalne wobec tego 
rodzaju celu, a PTF o zasięgu jedynie europejskim najprawdopodobniej wpłynąłby negatywnie na 
cały sektor finansowy w UE, gdyż podatek ten wprowadzony byłby tylko w Europie, a konkurencja 
na świecie by tego nie uczyniła. Obecnie, a także w perspektywie najbliższej przewidywalnej 
przyszłości, nie odnotowuje się wśród innych krajów na świecie rzeczywistego poparcia dla 
globalnego podatku. Należy również zauważyć, że choć sektor finansowy jest szczególnie istotny 
dla gospodarki europejskiej, wielkość sektora finansowego w porównaniu z gospodarką jest różna
w różnych państwach członkowskich. A to oznacza, że podatek ten będzie miał różny
i nieproporcjonalny wpływ na poszczególne państwa członkowskie. Co za tym idzie, wniosek ten 
nie tylko wpłynąłby niekorzystnie na wszystkie europejskie jurysdykcje, lecz również sprawiłby, 
że niektóre państwa członkowskie odczułyby go bardziej dotkliwie niż inne.

 Parlament maltański raz jeszcze podkreśla, że należy strzec zasady suwerenności państw 
członkowskich w dziedzinie podatków. W art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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(TFUE) nadaje się UE kompetencje do przyjmowania przepisów dotyczących harmonizacji 
ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich
w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.

Jednak wniosek Komisji wykracza poza harmonizację. Celem Komisji jest stworzenie nowego 
źródła dochodów, tak aby stopniowo ograniczać wkłady krajowe w budżecie UE, co oznaczałoby 
mniejsze obciążenie dla budżetów krajowych. Na stronie 12 wniosku w dziale „Wpływ na budżet” 
Komisja stwierdza, co następuje:

„Dochody z PTF w UE mogą być w całości lub w części wykorzystane jako zasób własny 
budżetu UE, zastępując niektóre istniejące zasoby własne wpłacane z budżetów 
krajowych, co wspomogłoby wysiłki na rzecz konsolidacji budżetowej w państwach 
członkowskich. Komisja przedstawi odrębne niezbędne uzupełniające wnioski odnośnie 
do sposobu wykorzystania PTF jako źródła dla budżetu UE”.

Parlament maltański sądzi, że to do państw członkowskich należy stanie na straży ich własnego 
dobrobytu poprzez stosowną alokację przychodów z podatków. W dłuższej perspektywie zbyt 
rozległe stosowanie uregulowań, które przyznają Komisji dodatkowe uprawienia ustawodawcze, 
doprowadzą do ograniczenia suwerenności krajowej. Państwa członkowskie muszą zachować 
odpowiedni poziom przychodów, aby rządy mogły zapewniać świadczenia, do których się 
zobowiązały. Innymi słowy celem wniosku Komisji nie jest harmonizacja ustawodawstw, która nie 
byłaby możliwa ze względu na to, że działania poszczególnych państw członkowskich byłyby 
niewystarczające, lecz zwiększenie przychodów Unii Europejskiej z wykorzystaniem zasobów 
własnych Unii. Jednocześnie jeśli państwa członkowskie chcą wprowadzać podatki bądź 
podejmować inne działania na poczet swoich przyszłych potrzeb, nie można ich przed tym 
powstrzymać. Kroki te nie muszą obejmować nakładania podatków. Uregulowanie tego sektora 
może prowadzić i prowadzi do bardziej rozważnego i kontrolowanego zachowania na rynku, które 
może wywrzeć wpływ na te instytucje i transakcje, które takiej kontroli rzeczywiście powinny 
podlegać. Działania te są w istocie przedmiotem dyskusji oraz są stosowane na szczeblu 
europejskim. Dlatego nie zachodzi potrzeba – a jeśli jest odwrotnie, Komisja powinna to 
udowodnić – wprowadzenia podatku ani na szczeblu krajowym, ani europejskim. Budżet UE 
można i należy w razie potrzeby zwiększyć, ale w inny sposób niż ten proponowany.

 Komisja stwierdza również, że podatek może stanowić źródło przychodu dla budżetu 
europejskiego. Jednak to, że wkład państw członkowskich będzie różny, sprawia, że bardzo trudno 
będzie im wynegocjować równy i sprawiedliwy podział przychodów z podatku. Argumenty na 
rzecz stabilności finansowej przedstawione przez Komisję nie powinny mieć związku z budżetem 
europejskim.

 Wydaje się, że Komisja nie rozważyła wystarczająco dogłębnie wpływu, jaki podatek będzie miał 
na konsumenta, który będzie odprowadzał PTF z funduszy emerytalnych oraz zbiorowych 
programów inwestycyjnych. Należy pamiętać, że gdy w Wielkiej Brytanii wprowadzono 
opodatkowanie emerytur, konsumenci ponieśli straty w inwestycjach, wskutek czego fundusze 
emerytalne były mniej opłacalne.

 Ocena skutków przedmiotowego wniosku jest negatywna w każdym aspekcie. Nie ma jednak 
wątpliwości, że Komisja chce obwinić sprawców trwającego kryzysu finansowego. Działania te 
wiążą się również z tym, że to konsument poniesie ostateczny koszt, nie zaś instytucje finansowe. 
Idea opodatkowania portfeli handlowych wydaje się bardziej uzasadniona, zwłaszcza w obliczu 
różnic w stosowaniu tego podatku w odniesieniu do banków inwestycyjnych i komercyjnych. Jak 
wspomniano, to konsument zapłaci cenę końcową, wpływ przedmiotowego wniosku będzie zaś 
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nieproporcjonalny w poszczególnych państwach członkowskich, a zatem obywatele niektórych 
państw członkowskich odczują jeszcze większy ciężar. Należy tu wziąć pod uwagę również to, że 
podatek może stanowić źródło przychodu dla budżetu europejskiego. Z pewnością nie należy 
sądzić, że w przypadku przedmiotowej sprawy cele można lepiej osiągnąć na szczeblu Unii 
Europejskiej.

 Odniesienie do funduszy emerytalnych na stronie 10 wniosku nie jest jasne i wywołuje wątpliwości 
co do tego, czy Komisja nie wyklucza z innych funduszy emerytur wygenerowanych przez tzw. 
emerytalne fundusze powiernicze. Pojawiają się również poważne wątpliwości co do tego, czy 
odniesienia do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe 
(UCITS) oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AIF) w ramach programów zbiorowego 
inwestowania (zob. s. 18) oznaczają, że programy sprzedaży inne niż UCITS wchodzą w zakres 
wniosku.

 We wniosku stwierdza się również, że jeśli strona biorąca udział w transakcji finansowej została 
utworzona w UE, podlega opodatkowaniu PTF. Jak się zakłada, ma to na celu uniknięcie sytuacji,
w której przedsiębiorstwa będą zmieniać swoją siedzibę i przenosić ją poza granice UE. Jednak nie 
jest wystarczająco jasne, czy podatek należy zapłacić w przypadku osób z UE, które udają się poza 
jej granice. Można się zastanawiać, czy oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będzie miał 
mechanizm odwrotnego obciążenia (jak w przypadku podatku od wartości dodanej).

 Komisja stwierdza we wniosku, że zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą w sprawie podatku 
od wartości dodanej (dyrektywa Rady 2006/112/WE) transakcje finansowe są z niej zwolnione. 
Jednak we wniosku nie wspomina się o wniosku dotyczącym dyrektywy Rady zmieniającej 
dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
w odniesieniu do sposobu traktowania ubezpieczeń i usług finansowych. Ponadto we wniosku 
zignorowano to, że większość osób fizycznych (konsumentów), które nabywają produkty do 
portfela od pośredników, będzie musiała uiścić podatek VAT nawet z tytułu usług doradztwa 
inwestycyjnego zapewnianych przez pośrednika.

Proporcjonalność

Proponowany środek nie jest nawet zgodny z zasadą proporcjonalności, czego wymaga się na mocy 
Traktatów, a Komisja powinna była tę zgodność wykazać. Rzekome działania ukierunkowane na 
instytucje i transakcje, które spowodowały kryzys finansowy, to w istocie podatek europejski, który 
bezpośrednio odbije się na każdej instytucji i na każdej transakcji, a jednocześnie także na każdym 
inwestorze. Należy również zauważyć, że – jak wspomniano powyżej – podczas gdy sektor finansowy 
jest szczególnie istotny dla gospodarki europejskiej, wielkość sektora finansowego w porównaniu
z gospodarką różni się w poszczególnych państwach członkowskich. To oznacza, że w świetle 
wniosku podatek ten będzie miał różny i czasem nieproporcjonalny wpływ na poszczególne państwa 
członkowskie. Co za tym idzie, wniosek ten nie tylko wpłynąłby niekorzystnie na wszystkie 
europejskie jurysdykcje, lecz również sprawił, że niektóre państwa członkowskie odczułyby go 
bardziej dotkliwie niż inne. Ponadto środek ten po wprowadzeniu będzie miał na celu zebranie 
podatku, który w praktyce przyczyni się do tego, że państwa członkowskie bezpowrotnie stracą 
możliwość korzystania z własnych uprawnień do obciążania lub nieobciążania podatkiem zależnie od 
sytuacji, a w świetle analiz ekspertów i innych jasne jest, że istnieją alternatywne środki, które nie 
będą ograniczały suwerenności państwa, które mogą być nakładane tylko na państwa członkowskie
i co do których może nawet istnieć jednogłośna zgoda na szczeblu europejskim. Przedmiotowe 
działanie nie jest środkiem tego rodzaju.
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Wniosek

Biorąc pod uwagę wpływ na suwerenność państw oraz poważne konsekwencje wynikające
z zastosowania określonego środka w jego obecnej formie – zwłaszcza w odniesieniu do gospodarek 
ze względnie dużym sektorem finansowym – oraz to, że korzyści zarówno dla państw członkowskich, 
jak i dla Unii są nieznaczne w porównaniu ze szkodami lub mają charakter spekulacyjny, lub też są 
wątpliwe:

Parlament maltański zdecydował się zakwestionować przedmiotowy wniosek oraz przekazać 
uzasadnioną opinię zgodnie z procedurą określoną w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Grudzień 2011

Parlament maltański


