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Zadeva: Obrazloženo mnenje predstavniškega doma Republike Malte o predlogu direktive 
Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 
2008/7/ES
(KOM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje predstavniškega doma Republike 
Malte o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

OBRAZLOŽENO MNENJE PARLAMENTA MALTE

Predlog direktive o skupnem sistemu
davka na finančne transakcije

in spremembi Direktive 2008/7/ES (KOM(2011) 594)
–

KOM(2011) 594

Načeli subsidiarnosti in sorazmernosti sta merodajni, ko je v skladu s Pogodbo o Evropski uniji in 
Pogodbo o delovanju Evropske unije neko področje v skupni pristojnosti Evropske unije in njenih 
držav članic. Ko temu ni tako, težav s spoštovanjem teh načel ni. Izključna pristojnost EU za davčne 
zadeve je očitno izključena, zato je (po mnenju Komisije) edina druga možnost to, da si Unija in njene 
države članice pristojnost za davčne zadeve na notranjem trgu v splošnem delijo, kot to dopušča 
Pogodba. Zastavlja se vprašanje, ali je Unija pristojna za sprejem ukrepov za usklajevanje davkov, 
kakršen je predlagani ukrep.

Pristojnost Unije za ukrepanje

Pravna podlaga tega predloga je člen 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Člen 113 določa:

Svet po posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in 
Ekonomsko-socialnim odborom soglasno sprejme določbe za uskladitev zakonodaje glede 
prometnih davkov, trošarin in drugih oblik posrednega obdavčenja v obsegu, v kakršnem je 
takšna uskladitev potrebna za vzpostavitev in delovanje notranjega trga in preprečevanje 
izkrivljanja konkurence.

Pogodba o delovanju Evropske unije v zvezi s tem zahteva, da Komisija nedvoumno dokaže, da je 
vsak ukrep, ki ga predlaga, potreben, da se doseže določen cilj navedene določbe, ki je v tem primeru 
zagotoviti vzpostavitev in delovanje notranjega trga in s to uskladitvijo preprečiti izkrivljanje 
konkurence; to bi bilo torej treba doseči le s sorazmernimi ukrepi in z uskladitvijo različnih zakonov 
držav članic. To pomeni, da Pogodba ne dovoljuje vzpostavljanja sistema, ki presega meje 
usklajevanja zakonodaje in vpliva na davčno suverenost države članice. Komisija mora dokazati tudi, 
da posamezne države članice ali skupine držav članic skupnih ciljev ne morejo doseči enako 
učinkovito, kakor bi bili doseženi na ravni Evropske unije (subsidiarnost), jasno pa mora dokazati tudi, 
da so ukrepi, ki jih predlaga, potrebni minimum za vzpostavitev ali delovanje enotnega trga – v tem 
primeru sektorja finančnih storitev –, ne da bi bil pri tem ta cilj presežen (sorazmernost). Komisija 
mora podrobno utemeljiti svoje ukrepe in dokazati, da koristi predloga daleč odtehtajo njegove 
slabosti.

Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 
2008/7/ES (KOM(2011) 594) ni pokazal, kako naj bi davek na finančne transakcije povečal blaginjo v 
EU, niti ni razložil, zakaj države članice ne bi mogle istih ciljev doseči posamezno. Kaže, da Komisija 
ne more dokazati, da so bila spoštovana načela subsidiarnosti in sorazmernosti.

Videti je, da je glavni cilj predloga okrepiti notranji trg finančnih storitev, zlasti tako, da se zagotovi, 
da bodo finančne institucije prispevale k stroškom, naloženim državam članicam zaradi finančne krize, 
hkrati pa je očitno, da ta cilj iz različnih razlogov ne bo dosežen. Evropska komisija poudarja, da bo 
direktiva zagotovila usklajevanje med državami članicami na področju davkov in da bo njen vpliv na 
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vse države članice enak. Očitno pa je tudi, da se to iz številnih razlogov ne bo zgodilo. Dejansko je 
očitno, da je realni glavni in končni cilj predloga pobrati približno 60 milijonov EUR več finančnih 
sredstev, ki bodo na razpolago Uniji, da jih bo lahko uporabila v primeru morebitne nove krize, ki bi 
jo lahko nekoč povzročil „finančni sektor“. Drugi cilji, ki jih navaja Komisija, vključujejo določitev 
„sankcije“ za tiste gospodarske subjekte, ki so odgovorni za škodo, ki je bila povzročena na trgih 
(čeprav bodo sankcije dejansko naložene vsem), z zagotovitvijo njihovega prispevka h kritju stroškov 
finančne krize; njihovo obdavčitev zato, da se omejijo tiste transakcije na trgu, ki „ne krepijo 
učinkovitosti finančnih trgov“; in dokazovanje, da bi imela Unija z uvedbo davka na finančne 
transakcije v Evropi boljši izhodiščni položaj, da bi lahko vztrajala na uvedbi davka na finančne 
transakcije na svetovni ravni.

V nadaljevanju so navedeni razlogi, zakaj menimo, da predlog krši načelo subsidiarnosti:

 Nekaj držav članic že ima davek na finančne transakcije v taki ali drugačni obliki. To pa še nikoli 
ni negativno vplivalo na druge države članice, ki so se odločile, da podobnega davka ne bodo 
imele. Države članice bodo še vedno lahko prosto izbrale različne stopnje, uvedena pa mora biti 
določena minimalna stopnja. Zato Komisija, glede na to, da ni nobenih negativnih vplivov na druge 
evropske države, nima potrebne pravice do usklajevanja zakonodaje na tem področju.

 Gledano na splošno, se bo kapital verjetno preselil iz Evrope, če se bo davek na finančne 
transakcije uporabljal samo v Evropski uniji. To bi pomenilo, da bi imeli prihodki od tega davka 
negativne posledice za vse evropske države, razen če bi bil uveden globalen davek na finančne 
transakcije, tako da evropski finančni sektor ne bi bil postavljen v slabši položaj. Nadalje, 
strokovnjaki o predpostavki, da bi lahko Unija okrepila svoj pogajalski položaj z neko globalno
pobudo, katere sprejem morda načrtuje v prihodnje, menijo, da bi Unija z uvedbo takega davka 
storila veliko napako, če ta ni del sporazuma o davku na finančne transakcije na svetovni ravni; ta 
ukrep poleg tega ni sorazmeren s takšnim ciljem, samo na Evropo omejen davek na finančne 
transakcije pa bi dejansko najverjetneje negativno vplival na celoten finančni sektor Unije, ker bi 
ga uvedli samo mi, ne pa tudi naši konkurenti po vsem svetu. Zaenkrat, in z zdajšnjega vidika tudi 
v prihodnje, v drugih državah po svetu globalni davek nima realne podpore. Razen tega je treba 
omeniti, da je finančni sektor zelo pomemben za evropsko gospodarstvo, vendar pa je njegov obseg 
v gospodarstvih držav članic različen. To pomeni, da bo ta davek različno in nesorazmerno vplival 
na države članice. Zato ta predlog ne bi imel le negativnih posledic za vse evropske države, ampak 
bi tudi ene države članice bolj prizadel kot druge.

 Parlament Malte ponavlja, da je treba varovati načelo suverenosti držav članic v davčnih zadevah. 
Člen 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije daje Uniji pristojnost sprejemanja določb za 
uskladitev zakonodaje glede prometnih davkov, trošarin in drugih oblik posrednega obdavčenja v 
obsegu, s kakršnim je takšna uskladitev potrebna za vzpostavitev in delovanje notranjega trga in 
preprečevanje izkrivljanja konkurence.

Vendar pa predlog Komisije presega usklajevanje. Cilj Komisije je oblikovati nov tok prihodkov, s 
ciljem postopoma nadomestiti nacionalne prispevke v proračun EU ter tako razbremeniti državne 
blagajne. Odstavek z naslovom „Proračunske posledice“ na strani 11 predloga Komisije pravi:

Prihodki od davka na finančne transakcije v EU se lahko v celoti ali delno uporabijo kot 
viri lastnih sredstev za proračun EU, tako da bi se nadomestili nekateri obstoječi viri 
lastnih sredstev, ki se plačujejo iz državnih proračunskih sredstev, kar bi prispevalo k 
prizadevanjem za proračunsko konsolidacijo v državah članicah. Komisija bo ločeno 
predložila potrebne dopolnilne predloge, v katerih bo določeno, kako se lahko davek na 
finančne transakcije uporablja kot vir sredstev za proračun EU.
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Parlament Malte meni, da je vsaka država članica odgovorna za varovanje blaginje z zagotovitvijo 
primerne porazdelitve davčnih prihodkov. Preširoka uporaba pravil, ki Komisiji dajejo dodatne 
zakonodajne pristojnosti, bi dolgoročno spodkopala nacionalno suverenost. Bistvenega pomena je, 
da države članice ohranijo primerno raven prihodkov, da lahko vlade zagotovijo storitve 
socialnega varstva, ki so jih obljubile. Z drugimi besedami, namen predloga Komisije ni 
uskladitev zakonodaje, ki ne bi bila izvedljiva samo z ukrepi posameznih držav članic, ampak 
povečanje prihodkov Evropske unije prek virov lastnih sredstev Unije. Hkrati državam članicam 
nič ne more preprečiti uvedbe davkov ali sprejema drugih ukrepov poleg obdavčenja za reševanje 
prihodnjih potreb, če tako želijo. Taki ukrepi ne vključujejo nujno tudi uvedbe davka. Regulacija 
sektorja lahko vodi, in dejansko vodi, do preudarnejšega in bolj nadzorovanega obnašanja na trgu 
tako, da vpliva na tiste institucije in transakcije, ki jih je dejansko treba nadzorovati. O takih 
ukrepih dejansko potekajo razprave in se tudi sprejemajo na evropski ravni. Zato ni potrebe – in 
naloga Komisije je, da dokaže nasprotno – po tem davku ne na nacionalni ne na evropski ravni. 
Proračun Unije se lahko poveča, in bi ga bilo po potrebi treba povečati, vendar ne na takšen način, 
kot je bilo predlagano.

 Komisija pravi tudi, da je davek lahko vir prihodkov evropskega proračuna. Ker pa države članice 
ne bodo prispevale enako, si bodo zelo težko izpogajale enako in enakovredno delitev prihodkov 
od davka. Argumenti v korist finančne stabilnosti, ki jih je predložila Komisija, sploh ne bi smeli 
biti povezani z evropskim proračunom.

 Videti je, da Komisija ni dovolj temeljito razmislila o vplivu davka na potrošnike, ki bodo morali 
plačevati davek na finančne transakcije, naložen pokojninskim skladom in kolektivnim naložbenim 
shemam. Ne smemo pozabiti, da so potrošniki, ko je bil v Združenem kraljestvu uveden davek na 
pokojnine, utrpeli izgube iz naložb, posledica tega pa je bila, da so bili pokojninski skladi 
upokojencev manj donosni.

 Ocena učinka tega predloga daje negativno sliko vseh svojih vidikov. Očitno pa je, da Komisija 
želi usmeriti pozornost na izvor sedanje finančne krize. Gre tudi zato, da bodo morali nazadnje 
račun morali plačati potrošniki, in ne finančne institucije. Zamisel o obdavčitvi trgovalnih knjig je 
videti pravičnejša izbira, tudi glede na razliko pri uporabi davka med investicijskimi in 
komercialnimi bankami. Ker bodo, kot je tukaj razloženo, nazadnje končno ceno plačali potrošniki, 
in ker bo vpliv na države članice nesorazmeren, to pomeni, da bodo težje breme nosili državljani 
držav članic. To bi bilo treba obravnavati tudi v okviru možnosti, da je lahko davek na finančne 
transakcije vir prihodkov evropskega proračuna. Tega seveda ni mogoče šteti za enega od tistih 
primerov, v katerih je cilje lažje doseči na ravni Evropske unije.

 Omemba pokojninskih skladov na strani 9 predloga je nejasna in sproža dvome o tem, ali Komisija 
ne izključuje iz drugih skladov pokojnin, vzpostavljenih v okviru „pokojninskega sklada“. 
Obstajajo tudi resni dvomi, ali omembe kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) in alternativnih investicijskih skladov v okviru kolektivnih naložbenih 
shem (glej stran 17) pomenijo, da v obseg uporabe predloga spadajo prodajne sheme, ki niso 
KNPVP.

 Predlog tudi pravi, da se davek na finančne transakcije plača, če ima katera koli stranka v finančni 
transakciji sedež v EU. S tem se razume, da se želi preprečiti preseljevanje družb ven iz EU. Ni pa 
dovolj jasno, ali se davek plača tudi v primeru oseb v EU, ki gredo ven iz EU. Ali to pomeni, da se 
uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti (kakor v primeru davka na dodano vrednost)?

 V tem predlogu Komisija pravi, da so finančne transakcije v skladu s sedanjo direktivo o 
davku na dodano vrednost (Direktiva Sveta 2006/112/ES) izvzete. Ta predlog pa ne omenja 
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predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost v zvezi z obravnavo zavarovalnih in finančnih storitev. Predlog poleg tega zanemarja 
dejstvo, da bo morala večina „fizičnih“ oseb (potrošnikov), ki kupujejo te proizvode v sklopu 
portfelja od posrednikov, plačati DDV tudi na storitve investicijskega svetovanja, ki jih prejemajo 
od posrednika.

Sorazmernost

Predlagani ukrep ne ustreza niti načelu sorazmernosti, kot ga zahtevajo pogodbe in kakor bi ga morala 
dokazati Komisija. Domnevna „ciljna usmeritev“ na institucije in transakcije, ki so bile odgovorne za 
finančno krizo, ni drugega kot evropski davčni ukrep, ki neposredno prizadene vse institucije in vse 
transakcije, hkrati pa vse vrste vlagateljev. Razen tega je treba omeniti, kot je navedeno zgoraj, da je 
finančni sektor zelo pomemben za evropsko gospodarstvo, vendar pa je njegov obseg v gospodarstvih 
držav članic različen. To pomeni, da bo ta davek na podlagi tega predloga na države članice vplival 
različno in v nekaterih primerih nesorazmerno. Zato ta predlog ne bi imel le negativnih posledic za vse 
evropske države, ampak bi tudi vplival na ene države članice bolj kot na druge. Poleg tega bo ta ukrep 
– namenjen pobiranju davka – po uvedbi privedel do tega, da bodo države članice (v praksi) za vedno 
izgubile možnost uporabe lasne pristojnosti za odločanje o uvedbi ali neuvedbi davka, hkrati pa je iz 
strokovnih in drugih študij jasno, da obstajajo sredstva, ki ne ogrožajo suverenosti države, ki se lahko 
uporabijo samo za države članice, in za katere bi lahko na evropski ravni celo dosegli soglasje. Ta ni 
tak ukrep.

Sklep

Zaradi vpliva na suverenost držav, zaradi resnih posledic, ki naj bi jih po pričakovanjih prinesel ukrep 
v taki obliki, zlasti za tista gospodarstva, katerih finančni sektor je sorazmerno velik, in zaradi dejstva, 
da so koristi za države članice in za Unijo zanemarljive v primerjavi s škodo oziroma so v najboljšem 
primeru špekulativne ali vprašljive:

se je Parlament Malte odločil, da bo navedenemu predlogu nasprotoval in da bo v skladu s postopkom 
iz člena 6 Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženega Pogodbi o 
Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, posredoval to obrazloženo mnenje.

Decembra 2011

Parlament Malte


