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Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från republiken Maltas representanthus över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN MALTAS PARLAMENT

Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för
skatt på finansiella transaktioner

och om ändring av direktiv 2008/7/EG (KOM(2011)0594)
–

KOM(2011)0594

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna blir relevanta när unionen och dess medlemsstater har 
delad behörighet på ett visst område enligt fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. På andra områden uppkommer inte problemet. Exklusiv behörighet 
för unionen är naturligtvis uteslutet i skattefrågor. Den enda återstående möjligheten (som
kommissionen utnyttjat) är att unionen och dess medlemsstater delar behörigheten i skattefrågor som 
gäller den inre marknaden i allmänhet, vilket är tillåtet enligt fördraget. Den fråga som detta väcker är 
om unionen har befogenhet att anta bestämmelser om harmonisering på skatteområdet, särskilt av det 
slag som föreslås här.

Unionens befogenhet att handla

Den rättsliga grunden för förslaget är artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I 
artikel 113 föreskrivs följande:

Rådet ska enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört 
Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén anta bestämmelser om harmonisering 
av lagstiftningen om omsättningsskatter, punktskatter och andra indirekta skatter eller avgifter, i 
den mån en sådan harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas 
och fungerar och för att undvika snedvridning av konkurrensen.

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har kommissionen en klar skyldighet att se till 
att alla åtgärder som den föreslår är nödvändiga för att uppnå ändamålet med den berörda 
bestämmelsen, vilket i detta fall är att säkerställa att den inre marknaden fungerar samt att genom 
harmonisering förhindra snedvridning av konkurrensen. Detta bör därför uppnås enbart genom 
proportionella åtgärder och harmonisering av medlemsstaternas olika lagar. Enligt fördraget är det 
således inte tillåtet att införa ett system som är mer långtgående än harmonisering av lagstiftningen 
och som har konsekvenser för en medlemsstats suveränitet på skatteområdet. Kommissionen måste
också bevisa att enskilda medlemsstater, eller en grupp medlemsstater tillsammans, inte kan uppnå 
gemensamma ändamål på samma effektiva sätt som de skulle kunna på EU-nivå (subsidiaritet).
Kommissionen måste tydligt visa att de åtgärder som den föreslår faktiskt är det minsta möjliga som 
krävs för att upprätta den inre marknaden – i detta fall för sektorn för finansiella tjänster – eller för att 
den ska fungera utan att gå utöver detta ändamål (proportionalitet). Kommissionen måste lämna en 
utförlig motivering av sina åtgärder och visa att fördelarna med förslaget betydligt överväger dess 
nackdelar.

Det framgår inte av förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 
transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG (KOM(2011)0594) hur en skatt på finansiella 
transaktioner kan leda till ökat välstånd i EU eller varför medlemsstaterna inte kan uppnå samma 
ändamål på egen hand. Detta tyder på att kommissionen inte kan bevisa att subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna har respekterats.



CM\886898SV.doc 3/5 PE478.479v01-00

SV

Samtidigt som det konstateras att huvudsyftet med förslaget är att stärka den inre marknaden för 
finansiella tjänster, främst genom att se till att finansinstituten bidrar till de kostnader medlemsstaterna 
har fått till följd av finanskrisen, är det av olika anledningar uppenbart att detta ändamål inte kommer 
att uppnås. Europeiska kommissionen betonar att direktivet kommer att garantera skatteharmonisering 
mellan medlemsstaterna och att det får samma konsekvenser i alla medlemsstater. Av flera 
anledningar står det dock klart att så inte kommer att bli fallet. Det är tydligt att det verkliga 
huvudsyftet och slutmålet är att få ytterligare cirka 60 miljoner euro i ekonomiska resurser som ska stå 
till unionens förfogande och användas om det någon gång i framtiden inträffar en ny av finanssektorn
orsakad kris. Andra mål kommissionen nämner är att införa en sanktion mot de ekonomiska aktörer 
som ansvarar för den skada som marknaderna åsamkats (även om sanktionen i praktiken skulle drabba 
alla) genom att se till att de bidrar till att täcka kostnaderna för finanskrisen, genom att beskatta dem 
för att avskräcka från sådana transaktioner ”som inte förbättrar finansmarknadens effektivitet”, och 
visa att unionen genom att införa en skatt på finansiella transaktioner med större tyngd kan kräva att 
en sådan skatt ska införas globalt.

Maltas parlament anser av följande skäl att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen:

 Det är för närvarande redan ett antal medlemsstater som tar ut någon form av skatt på finansiella 
transaktioner. Detta har dock aldrig haft några negativa konsekvenser för andra medlemsstater som 
inte har valt att ta ut en liknande skatt. Medlemsstaterna kommer fortfarande att ha frihet att välja 
olika skattesatser så länge som de inför den fastställda minimiskattesatsen. Eftersom det således 
inte finns några negativa konsekvenser för andra EU-länder, har kommissionen inte den behörighet
som krävs för att harmonisera lagstiftningen på området.

 Om skatten på finansiella transaktioner införs enbart i EU är det allmänt sett mycket sannolikt att 
kapital kommer att flyttas bort från Europa. Det skulle innebära att inkomsten från skatten får 
negativa återverkningar för alla EU-länder, så länge som det inte är fråga om en global skatt på 
finansiella transaktioner, för då skulle skatten inte missgynna den europeiska finanssektorn. I fråga 
om unionens möjligheter att stärka sin förhandlingsposition i något globalt initiativ som den 
eventuellt planerar att vidta i framtiden, har de sakkunniga bedömt att det skulle vara ett stort 
misstag av unionen att införa en skatt av detta slag, såvida den inte ingår i en global
överenskommelse om skatt på finansiella transaktioner. Åtgärden står inte heller i proportion till ett 
sådant ändamål, och en enbart europeisk skatt på finansiella transaktioner skulle högst sannolikt få 
en negativ inverkan på hela unionens finanssektor, eftersom den bara skulle införas av oss, inte 
även av våra konkurrenter i hela världen. För närvarande, och så långt som vi kan blicka in i 
framtiden, finns det inget egentligt stöd för en global skatt från andra länder i världen. Det bör 
vidare nämnas att finanssektorn visserligen är mycket viktig för den europeiska ekonomin, men att
finanssektorns storlek i förhållande till respektive lands ekonomi varierar från en medlemsstat till 
en annan. Detta innebär att skatten skulle påverka medlemsstaterna på olika och oproportionerliga 
sätt. Förslaget har negativa konsekvenser för alla europeiska länder, men återverkningarna skulle 
bli värre för vissa medlemsstater än andra.

 Maltas parlament betonar återigen att principen om medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet 
måste garanteras. I artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ges unionen 
befogenhet att anta bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter, 
punktskatter och andra indirekta skatter eller avgifter, i den mån en sådan harmonisering är 
nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar och för att undvika 
snedvridning av konkurrensen.

Kommissionens förslag är dock mer långtgående än enbart harmonisering. Kommissionens syfte är 
att skapa en ny inkomstkälla för att successivt ersätta nationella bidrag till EU:s budget och minska 
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belastningen på de nationella statskassorna. Under rubriken Budgetkonsekvenser på sidan 11 i 
förslaget anför kommissionen följande:

Inkomsterna av en skatt på finansiella transaktioner i EU kan helt eller delvis användas 
som ett eget medel för EU:s budget, för att ersätta vissa befintliga egna medel som betalas 
från de nationella budgetarna. Detta skulle bidra till budgetkonsolideringen i 
medlemsstaterna. Kommissionen kommer att separat lägga fram nödvändiga 
kompletterande förslag där den beskriver hur en skatt på finansiella transaktioner skulle 
kunna användas som inkomstkälla för EU:s budget.

Maltas parlament anser att varje medlemsstat har behörighet att skydda sitt lands välfärd genom att 
se till att skatteinkomsterna fördelas på lämpligt sätt. I långa loppet kommer en alltför vid
tillämpning av bestämmelser som ger kommissionen ytterligare lagstiftningsbefogenheter att 
urholka den nationella suveräniteten. Det är absolut nödvändigt att en medlemsstat får behålla en 
tillräckligt stor inkomst så att dess regering kan tillhandahålla de välfärdstjänster som den har 
utlovat. Med andra ord är syftet med kommissionens förslag inte en harmonisering av 
lagstiftningen som annars inte skulle vara möjlig därför att medlemsstaternas individuella åtgärder 
inte förslår, utan att öka EU:s inkomster via unionens egna medel. Samtidigt kan inget hindra att de 
medlemsstater som så önskar inför skatter eller vidtar andra åtgärder än beskattning för att klara 
sina framtida behov. Dessa åtgärder behöver inte innebära att man tar ut en skatt. Regleringen av 
sektorn kan och har lett till ett mer försiktigt och kontrollerat beteende på marknaden på ett sådant
sätt att det påverkar de institut och transaktioner som verkligen behöver kontrolleras. Diskussioner
pågår om sådana åtgärder och vidtas även på EU-nivå. Därför finns det inget behov av denna skatt 
vare sig på nationell eller europeisk nivå, och det är kommissionens sak att bevisa motsatsen. Om 
det behövs kan och bör unionens budget ökas på annat sätt än det föreslagna.

 Kommissionen hävdar också att skatten kan bli en inkomstkälla för EU:s budget. Eftersom 
medlemsstaterna inte kommer att bidra lika mycket blir det ytterst svårt för dem att förhandla om 
hur inkomsterna från skatten ska delas på ett rättvist sätt. De argument för finansiell stabilitet som 
kommissionen framför torde inte ha någon som helst betydelse för EU:s budget.

 Det förefaller som om kommissionen inte tillräckligt ingående har övervägt de konsekvenser som 
skatten skulle få för konsumenterna, som kommer att behöva betala skatt på finansiella 
transaktioner för pensionsfonder och för företag för kollektiva investeringar. Vi bör komma ihåg att 
när Storbritannien införde en skatt på pensioner, innebar det en investeringsförlust för 
konsumenterna som fick till följd att pensionärernas pensionsfonder blev mindre lönsamma.

 Konsekvensbedömningen i förslaget ger en negativ bild av alla dess aspekter. Det är dock tydligt
att kommissionen vill utpeka orsaken till den rådande finanskrisen. Mot denna bakgrund står det 
också klart att det är konsumenterna och inte finansinstituten som till sist kommer att få betala 
notan. Idén att beskatta handelslagren förefaller vara ett mer rättvist val, även med hänsyn till 
åtskillnaden mellan investeringsbanker och affärsbanker i fråga om skattens tillämplighet. Eftersom 
det således är konsumenterna som till sist kommer att få betala och eftersom medlemsstaterna 
påverkas på ett oproportionerligt sätt, får medlemsstaternas medborgare bära en tyngre börda. Detta 
bör även övervägas med beaktande av möjligheten att skatten på finansiella transaktioner blir en 
inkomstskälla för EU:s budget. Detta kan verkligen inte anses vara ett fall då ändamålen bättre kan 
uppnås på EU-nivå.

 Hänvisningen till pensionsfonder på sidan 9 i förslaget är oklar och man kan fråga sig om 
kommissionen gör åtskillnad mellan pensionsfonder och andra fonder. Det är också mycket oklart 
om hänvisningarna till företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)
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och alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) (på sidan 17) innebär att andra försäljningssystem 
än fondföretag omfattas av förslaget.

 I förslaget sägs vidare att skatten på finansiella transaktioner ska betalas om en part i den 
finansiella transaktionen är etablerad i EU. Här är den underförstådda motiveringen att förhindra 
utlokalisering av företag utanför EU. Det framgår dock inte tillräckligt tydligt om skatten ska 
betalas även i de fall då personer i EU är på genomresa till en plats utanför EU. Innebär detta att 
metoden för omvänd skattskyldighet är tillämplig här (precis som i fråga om mervärdesskatt)?

 I sitt förslag säger kommissionen att finansiella transaktioner som omfattas av det gällande 
direktivet om mervärdesskatt (rådets direktiv 2006/112/EG) är undantagna. I förslaget nämns dock 
inte förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om det gemensamma 
systemet för mervärdesskatt beträffande behandlingen av försäkringstjänster och finanstjänster. 
Dessutom bortser man i förslaget från att de flesta fysiska personer (konsumenter) som köper dessa 
produkter från mellanhänder som en del av sin investeringsportfölj måste betala mervärdesskatt 
även på den investeringsrådgivning som mellanhanden tillhandahåller.

Proportionalitet

Den föreslagna åtgärden överensstämmer inte heller med proportionalitetsprincipen, vilket fördragen 
kräver och vilket kommissionen är skyldig att visa. Den förmodade inriktningen av förslaget på de 
institut och transaktioner som bär ansvaret för finanskrisen är inget annat än en EU-skattåtgärd som 
direkt påverkar varje institut, varje transaktion och alla slags investerare. Det bör också nämnas att 
finanssektorn visserligen är mycket viktig för EU:s ekonomi, men att finanssektors storlek i 
förhållande till landets ekonomi varierar från en medlemsstat till en annan. Det innebär att den 
föreslagna skatten i dess nuvarande utformning kommer att beröra medlemsstaterna olika och i vissa 
fall oproportionerligt. Förslaget har inte bara negativa konsekvenser för samtliga EU-länder utan 
konsekvenserna skulle bli värre för somliga medlemsstater än andra. Om den förslagna skatten införs, 
skulle det i praktiken leda till att en medlemsstat för alltid förlorar sin behörighet att beroende på 
omständigheterna välja att ta ut en skatt eller inte. Det framgår dock klart av sakkunnigutredningar och 
andra studier att det finns åtgärder som inte inverkar menligt på en stats suveränitet och som endast 
kan åläggas medlemsstaterna. Det framgår också att det till och med kan vara möjligt att uppnå 
enhällighet på EU-nivå om sådana åtgärder. Detta är dock inte en sådan åtgärd.

Slutsats

Åtgärden i dess nuvarande utformning har följaktligen stora konsekvenser för medlemsstaternas 
suveränitet och förväntas få allvarliga återverkningar, särskilt för nationella ekonomier som har en 
relativt stor finanssektor. Fördelarna för både medlemsstaterna och unionen är dessutom obetydliga,
eller i bästa fall hypotetiska eller tvivelaktiga, jämfört med nackdelarna.

Av ovannämnda skäl har Maltas parlament därför beslutat att invända mot det nämnda förslaget och 
lägga fram detta motiverade yttrande i enlighet med förfarandet i artikel 6 i det protokoll (nr 2) om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som fogats till fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

December 2011

Maltas parlament


