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Ref.: Avizul motivat al Camerei Reprezentanților a Parlamentului Republicii Malta 
referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei 
pe tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă, spre informare, avizul motivat al Camerei Reprezentanților a 
Republicii Malta referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

AVIZUL MOTIVAT DIN PARTEA PARLAMENTULUI REPUBLICII MALTA

Propunere de directivă a Consiliului privind sistemul comun al
taxei pe tranzacțiile financiare (TTF)

și de modificare a Directivei 2008/7/CE (COM(2011) 594)
–

COM(2011) 594

Principiile subsidiarității și proporționalității devin aplicabile în cazurile în care Uniunea și statele sale 
membre dețin competențe comune într-un anumit domeniu, în temeiul Tratatului privind Uniunea 
Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. În alte cazuri, acest aspect nu intră 
în discuție. În mod evident, în chestiuni fiscale, Uniunea nu are competență exclusivă. Prin urmare, 
singura opțiune (potrivit Comisiei) este ca Uniunea și statele sale membre să împartă competența în 
materie fiscală, în conformitate cu tratatul, în ceea ce privește piața internă în general. Problema care 
se pune este dacă Uniunea are sau nu competența de a adopta măsuri de armonizare fiscală precum 
măsura propusă în cazul de față.

Competența de a acționa a Uniunii

Temeiul juridic al acestei propuneri este articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Acest articol prevede următoarele:

„Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după 
consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile 
referitoare la armonizarea legislațiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele și alte 
impozite indirecte, în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea 
și funcționarea pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței.”

În această privință, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene solicită Comisiei să demonstreze 
clar că orice măsură propusă de către aceasta este necesară pentru îndeplinirea obiectivului specific al 
dispoziției menționate anterior – în acest caz, obiectivul este acela de a asigura instituirea și 
funcționarea pieței interne, precum și de a evita, prin intermediul acestei armonizări, denaturarea 
concurenței; prin urmare, acest lucru ar trebui să fie realizat doar prin măsuri proporționale și prin 
armonizarea diferitelor legislații ale statelor membre. În consecință, Tratatul nu permite instituirea 
unui sistem care depășește limitele armonizării legislației și care are un impact asupra suveranității 
fiscale a unui stat membru. Comisia trebuie să dovedească, de asemenea, că anumite state membre sau 
un grup de state membre nu poate îndeplini obiective comune la fel de eficient ca la nivelul Uniunii 
Europene (subsidiaritatea) și trebuie să se indice în mod clar faptul că măsurile propuse de Comisie 
reprezintă, de fapt, minimul necesar pentru instituirea sau funcționarea pieței unice – în acest caz, în 
sectorul serviciilor financiare – fără a depăși acest obiectiv (proporționalitatea). Comisia trebuie să 
ofere o justificare detaliată a acțiunilor sale și să arate că beneficiile propunerii sunt mult mai 
importante decât dezavantajele acesteia.

Propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare (TTF) 
și de modificare a Directivei 2008/7/CE (COM(2011) 594) nu indică modul în care TTF poate produce 
mai multă prosperitate în UE, și nici nu explică motivul pentru care statele membre nu pot îndeplini 
aceleași obiective la nivel individual. Acest lucru sugerează incapacitatea Comisiei de a demonstra că 
principiile subsidiarității și proporționalității au fost respectate.
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Deși se evidențiază faptul că obiectivul principal al propunerii este consolidarea pieței interne a 
serviciilor financiare, în special prin obligația instituțiilor financiare de a contribui la costurile impuse 
statelor membre ca urmare a crizei financiare, este clar că acest obiectiv nu va fi realizat din diverse 
motive. Comisia Europeană subliniază faptul că directiva va garanta armonizarea fiscală între statele 
membre și că impactul prezentei directive asupra fiecărui stat membru va fi identic. Totuși, este de 
asemenea clar că acest lucru nu se va întâmpla din diverse motive. De fapt, este clar că obiectivul real, 
principal și final al propunerii este de a colecta aproximativ 60 de milioane de euro în resurse 
financiare suplimentare care se vor afla ulterior la dispoziția Uniunii pentru a fi utilizate în cazul unei 
noi crize ipotetice care, la un moment dat în viitor, ar putea fi cauzată de „sectorul financiar”. Printre 
alte obiective formulate de Comisie se numără impunerea unei „sancțiuni” împotriva operatorilor 
economici care sunt responsabili de prejudiciul adus piețelor (deși sancțiunea ar fi efectiv impusă 
tuturor) prin faptul că aceștia vor fi obligați să contribuie la acoperirea costurilor crizei financiare, 
impunerea unei taxe asupra acestora pentru a stopa tranzacțiile de pe piață care „nu contribuie la 
creșterea eficienței piețelor financiare” și demonstrarea faptului că, prin introducerea taxei pe 
tranzacțiile financiare (TTF) în Europa, Uniunea și-ar putea consolida poziția pentru a insista ca TTF 
să fie introdusă la nivel global.

Motivele pentru care se consideră că această propunere încalcă principiul subsidiarității sunt 
următoarele:

 În prezent, câteva state membre impun deja o taxă pe tranzacțiile financiare într-o formă sau alta. 
Totuși, acest lucru nu a avut niciodată un efect negativ asupra celorlalte state membre care au 
decis să nu impună o taxă similară. Statele membre vor avea libertatea de a alege rate diferite, atât 
timp cât introduc rata minimă stabilită. Prin urmare, dat fiind faptul că nu au existat repercusiuni 
negative asupra altor jurisdicții europene, Comisia nu are prerogativa necesară pentru armonizarea 
legislației în acest domeniu.

 În general, dacă TTF se aplică numai în Uniunea Europeană, există probabilitatea transferării 
capitalului în afara Europei. Acest lucru ar însemna că veniturile obținute din această taxă ar avea 
repercusiuni negative asupra tuturor jurisdicțiilor europene, cu excepția cazului în care ar exista o 
taxă pe tranzacțiile financiare aplicată la nivel global, caz în care aceasta nu ar pune în dezavantaj 
sectorul financiar european. În plus, în ceea ce privește ideea că Uniunea Europeană și-ar putea 
consolida poziția de negociere prin anumite inițiative globale pe care ar putea intenționa să le 
efectueze cândva în viitor, experții consideră că ar fi o mare greșeală ca Uniunea să introducă o 
astfel de taxă dacă nu este parte a unui acord privind TTF la nivel global; în plus, această măsură 
nu este proporțională cu un astfel de obiectiv și, de fapt, o taxă aplicată doar la nivel european ar 
avea cel mai probabil un efect negativ asupra întregului sector financiar al Uniunii deoarece ar fi 
introdusă numai de către noi și nu și de către competitorii noștri din întreaga lume. Pentru 
moment, și pentru cât putem preconiza în viitor, nu există niciun sprijin real pentru o taxă globală 
din partea celorlalte țări din lume. În afară de acest lucru, trebuie menționat faptul că, deși sectorul 
financiar este foarte important pentru economia europeană, dimensiunea acestuia în raport cu 
economia fiecărui stat membru diferă de la stat la stat. Acest lucru înseamnă că taxa va afecta 
statele membre în mod diferit și disproporționat. Prin urmare, prezenta propunere nu numai că ar 
avea repercusiuni negative pentru toate jurisdicțiile europene, ci ar afecta anumite state membre 
mai grav decât pe altele.

 Parlamentul maltez reiterează faptul că principiul suveranității statelor membre în chestiunile fiscale 
trebuie să fie protejat. Articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
conferă Uniunii competența de a adopta dispoziții de armonizare a legislațiilor privind impozitul pe
cifra de afaceri, accizele și alte impozite indirecte, în măsura în care această armonizare este 
necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea pieței interne și pentru a evita denaturarea 
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concurenței.

Cu toate acestea, propunerea Comisiei depășește acțiunea de armonizare. Obiectivul Comisiei este 
acela de a crea un nou flux de venituri cu scopul de a înlocui treptat contribuțiile naționale la 
bugetul UE și de a ușura povara asupra bugetelor naționale. Punctul 4 intitulat „Implicații 
bugetare” de la pagina 12 din propunerea Comisiei prevede următoarele:

„Veniturile generate de TTF în UE pot fi folosite, integral sau parțial, ca resurse proprii 
pentru bugetul UE, înlocuind astfel anumite resurse proprii existente plătite de la bugetele 
naționale și contribuind la eforturile de consolidare bugetară din statele membre. Comisia 
va prezenta separat propunerile complementare necesare care vor stabili modul în care 
TTF ar putea fi utilizată ca sursă pentru bugetul UE.”

Parlamentul maltez este de părere că este de competența fiecărui stat membru să protejeze 
bunăstarea unei țări, asigurându-se că veniturile fiscale sunt alocate în mod corespunzător. Pe 
termen lung, o aplicare prea largă a normelor care acordă Comisiei competențe legislative 
suplimentare va sfârși prin a eroda suveranitatea națională. Este vital ca un stat membru să mențină 
un nivel adecvat al veniturilor astfel încât guvernul său să poată oferi serviciile de asistență socială 
la care s-a angajat. Cu alte cuvinte, scopul propunerii Comisiei nu este armonizarea legislației, care 
nu ar fi posibilă din cauza faptului că măsurile luate de statele membre nu ar fi suficiente, ci 
creșterea veniturilor Uniunii Europene prin intermediul resurselor proprii ale Uniunii. În același 
timp, nimic nu poate împiedica statele membre, dacă ele doresc acest lucru, să introducă taxe sau să 
ia alte măsuri în afară de impozitare pentru a face față nevoilor viitoare. Aceste măsuri nu trebuie 
să includă instituirea unei taxe. Reglementarea sectorului poate conduce și chiar conduce la un 
comportament mai prudent și mai controlat pe piață într-un mod care să afecteze acele instituții și 
tranzacții care într-adevăr trebuie să fie controlate. De fapt, aceste măsuri sunt discutate și sunt 
adoptate, de asemenea, la nivel european. Prin urmare, nu este nevoie – și este datoria Comisiei să 
dovedească contrariul – de această taxă, nici la nivel național, nici la nivel european. Bugetul 
Uniunii poate și ar trebui să fie majorat, dacă este nevoie, într-un alt mod decât cel propus.

 De asemenea, Comisia afirmă că taxa poate reprezenta o sursă de venit pentru bugetul european. Cu 
toate acestea, faptul că statele membre nu vor contribui în mod egal va îngreuna foarte mult 
negocierea unei distribuiri egale și echitabile a veniturilor provenite din taxă. Argumentele în 
favoarea stabilității financiare în forma propusă de Comisie nu ar trebui să aibă absolut nicio 
legătură cu bugetul european.

 Se pare că Comisia nu a analizat suficient de profund impactul pe care taxa îl va avea asupra 
consumatorilor, care vor trebui să plătească TTF pentru fondurile de pensii și sistemele de 
plasament colectiv. Ar trebui să ne amintim că, atunci când Regatul Unit a introdus o taxă asupra 
pensiilor, consumatorii au suferit o pierdere de investiții cu consecința că fondurile de pensii ale 
pensionarilor au fost mai puțin profitabile.

 Evaluarea impactului acestei propuneri oferă o imagine negativă a tuturor aspectelor sale. Cu toate 
acestea, este clar că Comisia dorește să arate cu degetul către sursa crizei financiare aflate în 
desfășurare. Acest lucru se întâmplă, de asemenea, în contextul în care consumatorii și nu 
instituțiile financiare sunt cei care vor trebui să achite nota de plată în cele din urmă. Ideea 
impozitării portofoliilor de tranzacționare pare a fi o alegere mai echitabilă, dat fiind și faptul că 
între băncile de investiții și băncile comerciale există o diferență în ceea ce privește aplicabilitatea 
taxei. Din moment ce, așa cum se explică în propunere, consumatorii sunt cei care vor trebui să
plătească prețul final și deoarece statele membre vor fi afectate în mod disproporționat, acest lucru 
înseamnă că cetățenii statelor membre vor trebui să suporte o povară mai grea. Acest lucru trebuie 
analizat, de asemenea, din perspectiva posibilității ca TTF să poată reprezenta o sursă de venituri 
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pentru bugetul european. Cu siguranță, acest lucru nu este considerat a fi unul dintre acele cazuri în 
care obiectivele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene.

 Trimiterea la fondurile de pensii de la pagina 8 a propunerii este neclară și ridică unele îndoieli 
referitoare la posibilitatea ca pensiile instituite în temeiul unui „fond de pensii” să fie excluse de 
Comisie din alte fonduri. De asemenea, nu există convingerea că trimiterile la organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la fondurile de investiții alternative (FIA) din 
cadrul sistemelor de plasament colectiv (a se vedea pagina 17) înseamnă că sistemele de vânzare 
care nu sunt conforme cu OPCVM intră sub incidența propunerii.

 De asemenea, propunerea prevede că TTF este plătibilă dacă oricare din părțile la tranzacția 
financiară este stabilită în UE. Aici se înțelege că motivul care stă la baza acestei situații este 
împiedicarea relocării societăților în afara UE. Cu toate acestea, nu este suficient de clar dacă taxa 
este plătibilă și în cazul cetățenilor UE care se află în afara UE. Ne putem întreba dacă acest lucru 
înseamnă că mecanismul de taxare inversă se aplică aici (ca în cazul taxei pe valoarea adăugată).

 În propunerea sa, Comisia declară că, în conformitate cu directiva actuală privind taxa pe valoarea 
adăugată (Directiva 2006/112/CE a Consiliului), tranzacțiile financiare sunt scutite. Totuși, această 
propunere nu menționează propunerea de directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la regimul 
de asigurări și servicii financiare. În plus, propunerea ignoră faptul că majoritatea persoanelor 
„fizice” (consumatorii) care achiziționează aceste produse de la intermediari ca parte din 
portofoliul lor vor trebui să plătească TVA chiar și pentru serviciul de consultanță pentru investiții 
pe care îl primesc de la intermediar.

Proporționalitatea

Măsura propusă nu respectă principiul proporționalității, în conformitate cu tratatele și așa cum ar fi 
trebuit să fie demonstrat de către Comisie. Presupusa „vizare” a instituțiilor și tranzacțiilor care au fost 
responsabile pentru criza financiară nu este nimic altceva decât o măsură fiscală europeană care 
afectează imediat fiecare instituție și fiecare tranzacție și, în același timp, fiecare categorie de 
investitori. În plus, după cum s-a afirmat mai sus, trebuie menționat faptul că, deși sectorul financiar 
este foarte important pentru economia europeană, dimensiunea acestuia în raport cu economia fiecărui 
stat membru diferă de la stat la stat. Acest lucru înseamnă că, prin această propunere, taxa va afecta 
statele membre în mod diferit și, în unele cazuri, disproporționat. Prin urmare, această propunere nu 
numai că ar avea repercusiuni negative pentru toate jurisdicțiile europene, ci ar afecta anumite state 
membre mai grav decât pe altele. În plus, odată introdusă, măsura este destinată să colecteze o taxă 
care, în practică, va avea ca rezultat pierderea pentru totdeauna, de către toate statele membre, a 
posibilității de a-și utiliza propriile competențe de a impozita sau nu, în funcție de caz, deși reiese clar 
din studiile experților și ale altora că există mijloace care nu aduc atingere suveranității statului, care 
pot fi impuse doar asupra statelor membre și în privința cărora ar putea exista chiar un acord unanim la 
nivel european. Această propunere nu este o astfel de măsură.

Concluzie

Dat fiind impactul asupra suveranității statelor și consecințele grave anticipate determinate de 
aplicarea acestei măsuri în forma sa actuală, îndeosebi pentru acele economii cu un sector financiar 
relativ mare, și pentru că avantajele, atât pentru statele membre, cât și pentru Uniune, sunt 
nesemnificative în comparație cu pagubele sau au cel mult o natură speculativă și îndoielnică:

Parlamentul Republicii Malta a hotărât să conteste propunerea și să transmită prezentul aviz motivat 
conform procedurii definite la articolul 6 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor 
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subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Decembrie 2011

Parlamentul Republicii Malta


