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Podľa článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je za dodržiavanie zásady subsidiarity 
zodpovedný Výbor pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Snemovne reprezentantov Maltskej republiky 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

ODÔVODNENÉ STANOVISKO PARLAMENTU MALTSKEJ REPUBLIKY

Návrh smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES

–
KOM(2011)0594

Zásady subsidiarity a proporcionality sú relevantné vtedy, ak Európska únia a jej členské štáty majú 
podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie v určitej oblasti spoločnú 
právomoc. Ak to tak nie je, zásady nie sú relevantné. Výlučná právomoc Únie je zvyčajne vylúčená 
v súvislosti s fiškálnymi záležitosťami. Jedinou ďalšou možnosťou preto podľa predpokladu Komisie 
je, že Únia a jej členské štáty by mali mať spoločné právomoci v oblasti spoločného trhu v daňových 
otázkach všeobecne, ako umožňuje zmluva. Vzniká otázka, či má Únia právomoc prijímať opatrenia 
na zosúladenie daní, ako je opatrenie, ktoré sa tu konkrétne navrhuje.

Právomoc Únie konať

Právnym základom tohto návrhu je článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V článku 113 sa 
stanovuje:

Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym 
parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom prijme pravidlá na zosúlaďovanie právnych 
predpisov týkajúcich sa dane z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho zdaňovania, 
aby sa tým zabezpečilo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a zabránilo narušovaniu 
hospodárskej súťaže.

V tejto súvislosti sa v Zmluve o fungovaní Európskej únie požaduje, aby Komisia jednoznačne 
dokázala, že všetky opatrenia, ktoré navrhla, sú potrebné na dosiahnutie konkrétneho cieľa uvedeného 
opatrenia – ktorým je v tomto prípade zaistiť vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, ako aj 
prostredníctvom tohto zosúladenia zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže. Tento cieľ by sa preto mal 
dosiahnuť len prostredníctvom primeraných opatrení a zosúladením rôznych právnych poriadkov 
členských štátov. V súlade s tým zmluva neumožňuje vytvorenie systému, ktorý presahuje 
obmedzenia zosúlaďovania právnych predpisov a má vplyv na fiškálnu suverenitu členského štátu. 
Komisia musí tiež dokázať, že jednotlivé členské štáty alebo skupina členských štátov nie sú schopné 
dosiahnuť spoločné ciele rovnako účinne, ako by ich boli schopné dosiahnuť na úrovni Európskej únie 
(subsidiarita), a musí sa jasne dokázať, že opatrenia, ktoré navrhla Komisia, predstavujú skutočne 
nevyhnutné minimum na vytvorenie alebo fungovanie jednotného trhu – v tomto prípade v sektore 
finančných služieb – bez presiahnutia rámca tohto cieľa (proporcionalita). Komisia musí podrobne 
odôvodniť tieto postupy a dokázať značný presah výhod návrhu nad jeho nevýhodami.

Návrh smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií (DFT), ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 2008/7/ES (KOM(2011)0594), neposkytuje dôkaz o tom, akým spôsobom môže 
viesť DFT k väčšej prosperite v EÚ, ani nevysvetľuje, prečo členské štáty nie sú schopné individuálne 
dosiahnuť rovnaké ciele. To naznačuje, že Komisia nie je schopná dokázať dodržiavanie zásad 
subsidiarity a proporcionality.

Hoci sa uvádza, že základným cieľom návrhu je posilnenie vnútorného trhu v oblasti finančných 
služieb najmä zabezpečením toho, aby finančné inštitúcie prispeli na náklady, ktoré vznikli členským 
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štátom v dôsledku finančnej krízy, je jasné, že tento cieľ sa z rôznych dôvodov nepodarí dosiahnuť. 
Európska komisia zdôrazňuje, že smernica zaručí zosúladenie daní medzi členskými štátmi a že vplyv 
smernice bude v každom členskom štáte rovnaký. Tiež je však jasné, že sa to nepodarí dosiahnuť 
z rôznych dôvodov. Faktom je, že skutočným a konečným cieľom návrhu je zhromaždiť približne 
60 miliónov EUR v rámci dodatočných finančných zdrojov, ktoré bude potom Únia môcť použiť 
v hypotetickom prípade novej krízy, ktorú by niekedy v budúcnosti spôsobil „finančný sektor“. Medzi 
ďalšie ciele, ktoré uviedla Komisia, patrí uloženie „sankcie“ tým hospodárskym subjektom, ktoré sú 
zodpovedné za poškodenie trhov (hoci v skutočnosti by sa sankcia uložila každému), a zabezpečenie, 
že poskytnú príspevok na pokrytie nákladov vzniknutých v dôsledku finančnej krízy; zavedenie dane 
pre tieto subjekty, aby sa na trhu zabránilo takým finančným transakciám, „ktorými sa nezvyšuje 
efektívnosť finančných trhov“; a predloženie dôkazu, že po zavedení DFT v Európe bude môcť Únia 
dôraznejšie požadovať globálne zavedenie DFT.

Tieto dôvody vedú k domnienke, že návrh porušuje zásadu subsidiarity:

 V súčasnosti niekoľko členských štátov už v nejakej forme zavádza daň z finančných transakcií. 
Nikdy to však nemalo negatívny vplyv na iné členské štáty, ktoré sa rozhodli, že podobnú daň 
nezavedú. Pokiaľ členské štáty zavedú stanovenú minimálnu sadzbu, budú si môcť stále zvoliť 
rôzne sadzby. Pokiaľ to nemá nijaké negatívne dôsledky na iné európske jurisdikcie, Komisia teda 
nemá požadované výsadné právo na zosúladenie právnych predpisov v tejto oblasti.

 Všeobecne povedané, ak sa DFT bude uplatňovať len v Európskej únii, je možné, že kapitál sa 
pravdepodobne presunie mimo Európy. To by znamenalo, že príjmy z tejto dane by mali negatívne 
dôsledky pre všetky európske jurisdikcie, pokiaľ by nešlo o daň z globálnych finančných 
transakcií, v prípade ktorej by to neznamenalo znevýhodnenie európskeho finančného sektora. 
Okrem toho, v súvislosti s predpokladom, že Únia by mohla posilniť svoju rokovaciu pozíciu 
prostredníctvom istej globálnej iniciatívy, ktorej vytvorenie by mohla v budúcnosti plánovať, podľa 
odborného posudku by bolo veľkou chybou, keby Únia zaviedla túto daň, pokiaľ nepredstavuje 
súčasť dohody o DFT na globálnej úrovni. Toto opatrenie navyše nie je primerané cieľu 
a zavedenie DFT len pre Európu by malo s najväčšou pravdepodobnosťou skutočne negatívny 
vplyv na celý finančný sektor Únie, pretože by sme ju zaviedli len my a nie aj naši konkurenti na 
celom svete. V súčasnosti, a pokiaľ možno predvídať, ani v budúcnosti nemá zavedenie globálnej 
dane skutočnú podporu v ostatných krajinách sveta. Okrem toho je potrebné pripomenúť, že kým 
finančný sektor je veľmi dôležitý pre hospodárstvo Európskej únie, veľkosť finančného sektora sa 
vo vzťahu k hospodárstvu každého členského štátu v jednotlivých štátoch líši. To znamená, že táto 
daň ovplyvní členské štáty rôznym a neprimeraným spôsobom. Tento návrh by preto mal nielen 
negatívne dôsledky pre všetky európske jurisdikcie, ale ovplyvnil by aj niektoré členské štáty 
negatívnejšie ako ostatné.

 Parlament Maltskej republiky opakovane zdôrazňuje, že sa musí zaručiť zásada zvrchovanosti 
členských štátov v súvislosti s daňovými záležitosťami. Článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEU) dáva Únii právomoc prijímať opatrenia na zosúlaďovanie právnych predpisov 
týkajúcich sa daní z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho zdaňovania, aby sa tým 
zabezpečilo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a zabránilo narušovaniu hospodárskej súťaže.

Návrh Komisie však presahuje rámec zosúlaďovania. Cieľom Komisie je vytvoriť nový tok 
príjmov v záujme postupného nahradenia príspevkov jednotlivých štátov do rozpočtu EÚ, čím by 
sa znížilo zaťaženie štátnych pokladníc. V odseku s názvom Vplyv na rozpočet na strane 11 návrhu 
Komisie sa stanovuje:

Príjmy vyplývajúce z DFT v EÚ možno úplne alebo čiastočne využiť ako vlastný zdroj 
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pre rozpočet EÚ nahradením niektorých existujúcich vlastných zdrojov platených 
z vnútroštátnych rozpočtov, čo by prispelo k úsiliu členských štátov v oblasti fiškálnej 
konsolidácie. Komisia zvlášť predloží potrebné doplňujúce návrhy objasňujúce, akým 
spôsobom by sa DFT mohla použiť ako zdroj pre rozpočet EÚ.

Parlament Maltskej republiky zastáva názor, že je v právomoci každého členského štátu zaručiť 
sociálnu starostlivosť v krajine zabezpečením primeraného rozdelenia príjmov z daní. 
Z dlhodobého hľadiska príliš veľká miera uplatňovania pravidiel, ktorými sa Komisii udeľujú 
dodatočné legislatívne právomoci, napokon poruší vnútroštátnu zvrchovanosť. Je nevyhnutné, aby 
si členský štát udržal primeranú úroveň príjmov, aby jeho vláda mohla poskytovať služby sociálnej 
starostlivosti, ku ktorým sa zaviazala. Inými slovami, účelom návrhu Komisie nie je zosúladenie 
právnych predpisov, ktoré by nebolo možné z dôvodu nedostatočných opatrení jednotlivých 
členských štátov, ale zvýšenie príjmov Európskej únie prostredníctvom vlastných zdrojov Únie. 
Zároveň nič nemôže zabrániť členským štátom, ak si to budú želať, aby svoje potreby riešili 
v budúcnosti zavedením daní alebo aby prijali iné opatrenia ako dane. Tieto opatrenia nemusia 
zahŕňať zavedenie dane. Regulácia sektora môže viesť a vedie k opatrnejšiemu 
a kontrolovanejšiemu správaniu na trhu, a to takým spôsobom, aby ovplyvnila tie inštitúcie 
a finančné transakcie, ktoré skutočne musia byť kontrolované. V skutočnosti sa o týchto 
opatreniach diskutuje na európskej úrovni, kde sa aj prijímajú. Táto daň – a je úlohou Komisie, aby 
dokázala opak – preto nie je potrebná na vnútroštátnej ani na európskej úrovni. Rozpočet Európskej 
únie sa v prípade potreby môže a mal by sa zvýšiť iným spôsobom, než sa navrhuje.

 Komisia tiež uvádza, že daň môže byť zdrojom príjmov európskeho rozpočtu. Skutočnosť, že 
členské štáty nebudú prispievať rovnako, však spôsobí, že pre ne bude mimoriadne zložité 
dohodnúť sa na rovnakom a spravodlivom rozdelení príjmov z dane. Argumenty v prospech 
finančnej stability by sa podľa návrhu Komisie vôbec nemali týkať rozpočtu Európskej únie.

 Zdá sa, že Komisia nezvážila dostatočne dôkladne vplyv dane na spotrebiteľov, ktorí budú musieť 
platiť DFT z dôchodkových fondov a systémov kolektívneho investovania. Nemali by sme 
zabudnúť, že keď Spojené kráľovstvo zaviedlo daň z dôchodkov, spotrebitelia utrpeli straty 
z investícií, v dôsledku čoho mali penzijné dôchodkové fondy nižší zisk.

 Výsledkom posúdenia vplyvu tohto návrhu je negatívna podoba všetkých jeho hľadísk. Je však 
jasné, že Komisia chce poukázať na zdroj finančnej krízy, ktorá stále trvá. Je to aj preto, že 
v konečnom dôsledku budú za to musieť zaplatiť spotrebitelia a nie finančné inštitúcie. Zdá sa, 
myšlienka zdaniť obchodné knihy je spravodlivejšia voľba aj preto, že existuje rozdiel medzi 
uplatňovaním dane v investičných a obchodných bankách. Keďže, ako sa v návrhu vysvetľuje, 
konečnú cenu budú musieť zaplatiť spotrebitelia a keďže vplyv na členské štáty bude neúmerný, 
znamená to, že obyvatelia členských štátov budú musieť znášať väčšiu záťaž. Malo by sa to tiež 
zvážiť v rámci možnosti, že DFT môže byť zdrojom príjmov pre európsky rozpočet. Netreba to, 
samozrejme, považovať za jeden z prípadov, keď sa ciele dajú lepšie dosiahnuť na úrovni 
Európskej únie.

 Odkaz na dôchodkové fondy na strane 9 návrhu je nejasný a vyvoláva určité pochybnosti, či 
Komisia nevylučuje z ostatných fondov dôchodky vytvorené na základe „dôchodkového fondu“. 
Existujú vážne pochybnosti aj o tom, či odkazy na podniky kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a na alternatívny investičný fond (AIF) na základe 
systémov kolektívneho investovania (pozri strana 17) znamenajú, že obchodné systémy, ktoré sa 
netýkajú PKIPCP, patria do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu.

 V návrhu sa tiež uvádza, že ak má niektorá strana finančnej transakcie sídlo v EÚ, vzťahuje sa ňu 
povinnosť platiť DFT. Je samozrejmé, že dôvodom tohto ustanovenia je zabrániť tomu, aby 
spoločnosti premiestňovali svoje sídla mimo EÚ. Nie je však dostatočne jasné, či povinnosť platiť 



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

SK

daň platí aj v prípade, že osoby so sídlom v EÚ majú prechodné sídlo mimo EÚ. Vzniká otázka, či 
to znamená, že sa tu uplatňuje mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti (ako je to v prípade 
dane z pridanej hodnoty).

 Komisia v tomto návrhu uvádza, že podľa platnej smernici o dani z pridanej hodnoty (smernica 
Rady 2006/112/ES) sú finančné transakcie vyňaté. V tomto návrhu sa však nespomína návrh 
smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane 
z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poisťovacími a finančnými službami. Návrh 
okrem toho ignoruje skutočnosť, že väčšina „fyzických“ osôb (spotrebiteľov), ktorí kupujú tieto 
výrobky ako súčasť svojho portfólia od sprostredkovateľov, bude musieť zaplatiť DPH aj zo služby 
investičného poradenstva, ktorú im poskytne sprostredkovateľ.

Proporcionalita

Navrhnuté opatrenie nie je v súlade ani so zásadou proporcionality podľa požiadavky zmlúv, ani 
s tým, čo mala dokázať Komisia. Predpokladané „zameranie sa“ na inštitúcie a transakcie, ktoré boli 
zodpovedné za finančnú krízu, nie je nič iné ako európske daňové opatrenie, ktoré okamžite ovplyvní 
každú inštitúciu a každú transakciu a zároveň každý typ investora. Okrem toho, ako už bolo uvedené, 
by sa malo spomenúť, že kým finančný sektor je veľmi dôležitý pre európske hospodárstvo, veľkosť 
finančného sektora sa vo vzťahu k hospodárstvu každého členského štátu v jednotlivých štátoch líši. 
To znamená, že na základe tohto návrhu daň ovplyvní jednotlivé členské štáty rôznym spôsobom, 
ktorý bude v niektorých prípadoch neúmerný. Tento návrh by mal preto nielen negatívne dôsledky pre 
všetky európske jurisdikcie, ale tiež by niektoré členské štáty ovplyvnil negatívnejšie ako ostatné. 
Okrem toho, zámerom opatrenia po jeho zavedení je výber dane, čo v praxi nakoniec znamená, že 
každý členský štát (v praxi) navždy stratí možnosť využiť svoju právomoc rozhodnúť, či zavedie alebo 
nezavedie daň na základe toho, že zo štúdií, ktoré uskutočnili odborníci aj iní, jasne vyplýva, že 
existujú prostriedky, ktoré nemajú škodlivý účinok na zvrchovanosť štátu a môžu sa zaviesť len 
v členskom štáte a o ktorých je dokonca možné dosiahnuť aj jednomyseľnú dohodu na európskej 
úrovni. Toto nie je také opatrenie.

Záver

Z dôvodu vplyvu na zvrchovanosť štátov, z dôvodu očakávaných vážnych dôsledkov navrhnutého 
opatrenia, najmä v prípade hospodárstiev s relatívne veľkým finančným sektorom, a preto, že výhody 
pre členské štáty aj pre Úniu v porovnaní so škodami vzbudzujú pochybnosti a je ich potrebné zvážiť:

Parlament Maltskej republiky sa rozhodol namietať proti uvedenému návrhu a predložiť toto 
odôvodnené stanovisko v súlade s postupom stanoveným v článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

december 2011

Parlament Maltskej republiky


