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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija št. 1088/2016, ki jo vlaga J. R., državljan Francije, o domnevni 
kršitvi pravic EU v okviru ameriškega Zakona o spoštovanju davčnih 
predpisov v zvezi z računi v tujini (zakon FATCA) in o ekstrateritorialnih 
učinkih zakonov ZDA v EU

1. Povzetek peticije

Pritožba vlagatelja peticije zadeva zlasti ameriški Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v 
zvezi z računi v tujini (zakon FATCA) in tudi medvladne sporazume, s katerimi se ta zakon 
izvaja v EU. V skladu z zakonom FATCA morajo evropske in druge tuje finančne institucije 
davčnim organom ZDA poročati o vseh deležih svojih strank, ki so „osebe iz ZDA“. Meni, da 
ta zakon krši različna temeljna načela evropskega prava (vključno s pravico do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja, prepovedjo diskriminacije in varstvom podatkov) ter 
direktivo o plačilnih računih.

Zakon FATCA je bil sicer domnevno namenjen boju proti davčni utaji davkoplačevalcev, ki 
prebivajo v ZDA, vendar vlagatelj peticije navaja, da v praksi zadeva veliko število evropskih 
državljanov in zlasti tako imenovane naključne Američane, tj. državljane, ki so hkrati 
državljani ZDA in ene od držav članic, ter njihove družinske člane, ki niso državljani ZDA. 
Ker so finančne institucije zaradi neizpolnjevanja zahtev zakona FATCA kaznovane z 
visokimi globami, so se številne med njimi na to odzvale z izogibanjem vsakršnemu 
komercialnemu poslovanju s strankami s kakršno koli povezavo z ZDA, naj bo ta dejanska ali 
ne. 

Vlagatelj peticije trdi tudi, da ima ekstrateritorialna uporaba zakonov ZDA zelo visoko ceno 
za gospodarstva in podjetja EU. V zvezi s tem navaja primer banke BNP Paribas, ki so jo 
ZDA leta 2014 oglobile z 8,9 milijarde USD, čeprav ni kršila francoskih ali evropskih 
zakonov. Vlagatelj poleg tega izraža zaskrbljenost nad tem, da izmenjava informacij ni 
vzajemna ter da je uporaba ameriških svetovalcev in računovodij v podjetjih v EU 
gospodarsko vohunstvo pod krinko zakonitosti.
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2. Dopustnost

Označena za dopustno dne 11. januarja 2017. Komisija je bila zaprošena za informacije v 
skladu s členom 216(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet dne 30. junija 2017

Vlagatelji peticije navajajo, da evropske finančne institucije nenehno diskriminirajo številne 
tako imenovane naključne Američane oziroma evropske/ameriške državljane z dvojnim 
državljanstvom, saj jim je onemogočen dostop do različnih finančnih produktov, tudi 
plačilnih računov, in to zaradi skladnosti z zahtevami, ki so evropskim finančnim institucijam 
naložene z medvladnimi sporazumi glede izvajanja zakona FATCA. Vlagatelji peticije 
menijo, da bi bila skladnost z zakonom FATCA dejansko nezdružljiva z Evropsko konvencijo 
o človekovih pravicah in direktivo o plačilnih računih1 (2014/92/EU).

Najprej je treba poudariti, da so zakon FATCA in z njim povezani medvladni sporazumi 
dvostranski sporazumi med Združenimi državami in drugimi državami, tudi državami 
članicami. Zato je predvsem na državah članicah, da pri pogajanjih o teh sporazumih 
upoštevajo posebnosti davčnega sistema ZDA, pa tudi obveznosti, ki jih imajo po pravu 
Unije, ter da zaradi praktičnih vprašanj ali nezdružljivosti s pravom Unije, zlasti v zvezi s 
popolno vzajemnostjo, zahtevajo, da se ti sporazumi pregledajo ali kako drugače spremenijo.

Drugič, glede zatrjevanih kršitev pravice do zasebnosti se Komisija sklicuje na člen 8 EKČP. 
Ugotavlja, da je temeljna pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov zagotovljena z 
Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Države članice morajo te pravice v skladu s 
pravom Unije spoštovati, ko izvajajo pravo EU. 

Tretjič, Komisija želi glede domnevne nezdružljivosti direktive o plačilnih računih z 
medvladnimi sporazumi v okviru zakona FATCA poudariti, da poglavje IV direktive o 
plačilnih računih ureja dostop do plačilnih računov v EU. V členu 15 direktive 
(„Nediskriminacija“) je tako določeno: „Države članice zagotovijo, da kreditne institucije ne 
diskriminirajo potrošnikov, ki zakonito prebivajo v Uniji, na podlagi državljanstva ali 
prebivališča ali katerega koli drugega razloga iz člena 21 Listine, ko ti potrošniki zaprosijo za 
odprtje plačilnega računa v Uniji ali do njega dostopajo. Pogoji, ki veljajo za posedovanje 
osnovnega plačilnega računa, na noben način niso diskriminatorni.“ V členu 16 („Pravica 
dostopa do osnovnega plačilnega računa“) je v bistvu določeno, da morajo države članice 
zagotoviti, da imajo potrošniki, ki zakonito prebivajo v Uniji, pravico do odprtja osnovnega 
plačilnega računa, tj. nove vrste produkta, katerega lastnosti so določene v direktivi, pod 
pogojem, da ta potrošnik ravna v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja. Ne glede 
na zahteve za poročanje, ki so kreditnim institucijam EU naložene v skladu z zakonom 
FATCA in medvladnimi sporazumi, morajo kreditne institucije, ki jih imenujejo države 
članice, zagotoviti, da imajo vsi potrošniki, ki zakonito prebivajo v Uniji, dostop do 
osnovnega plačilnega računa, in sicer pod pogoji, določenimi v direktivi. 

Sklep

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1
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Komisija meni, da bodo morale kreditne institucije, ki jih imenujejo države članice v skladu z 
Direktivo 2014/92/EU, zagotoviti, da imajo vsi potrošniki, ki zakonito prebivajo v Uniji, 
dostop do osnovnega plačilnega računa, in sicer pod pogoji, določenimi v direktivi. 

4. Odgovor Komisije (REV), prejet dne 13. februarja 2018

Kot je Komisija zapisala v svojih prvih ugotovitvah, se ameriški Zakon o spoštovanju davčnih 
predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA) izvaja na podlagi medvladnih sporazumov, ki so 
jih dvostransko sklenile ZDA in posamezne države članice. Ker Evropska komisija tedaj ni 
imela podpore držav članic, pri Svetu ni vložila priporočila za odobritev začetka pogajanj o 
sporazumu v imenu Unije. Zahteve po izmenjavi informacij v skladu z zakonom FATCA pa 
so podobne tistim iz zakonodaje EU (Direktiva 2014/107/EU) in svetovnega standarda OECD 
za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih, ki se trenutno izvaja v več kot 100 
jurisdikcijah. 

Komisija priznava, da imajo zakon FATCA in z njim povezani medvladni sporazumu očitno 
neželeni učinek, da ameriškim državljanom in drugim osebam, pri katerih kaže, da bi lahko 
zanje veljal zakon FATCA („osebe iz ZDA“), onemogoča dostop do finančnih storitev v EU. 
To vključuje „naključne Američane“, ki so bili rojeni v ZDA, vendar niso nikoli zaprosili za 
ameriško državljanstvo. 

Komisija si trenutno prizadeva, da bi s finančnim sektorjem zbrala več informacij o tem, 
koliko oseb, ki prebivajo v EU, ima težave z dostopom do finančnih storitev, ker naj bi zanje 
veljal zakon FATCA. Čeprav Komisija ponudnikov finančnih storitev ne more prisiliti, da bi 
ponujali storitve osebam, za katere naj bi veljal zakon FATCA, bo izvrševala direktivo o 
plačilnih računih (2014/92/EU), po kateri imajo vse osebe, ki prebivajo v EU, pravico do 
osnovnega plačilnega računa.

Komisija s finančnim sektorjem tudi preučuje, kako bi ponudniki finančnih storitev lažje 
izpolnjevali veljavna pravila iz zakona FATCA ter kako bi zmanjšali upravna bremena in 
tveganje za nastanek obsežnejšega davčnega odtegljaja, ki se odmerja za prihodke finančnih 
institucij EU, katerih vir so ZDA. 

Na koncu pa želi Komisija Odbor za peticije opozoriti na pismo, ki ga je malteško 
predsedstvo Svetu 8. maja 2017 poslalo ameriškemu ministrstvu za finance in v katerem so 
opisane težave prebivalcev, finančnih institucij in vlad držav članic EU z zakonom FATCA, 
zlasti v zvezi s sporočanjem podatkov, ker ni davčne identifikacijske številke ali številke 
socialnega zavarovanja ZDA. 

5. Odgovor Komisije (REV II), prejet 31. januarja 2019

Kot je Komisija zapisala v svojih prvih ugotovitvah, se Zakon o spoštovanju davčnih 
predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA) izvaja na podlagi medvladnih sporazumov, ki so 
jih dvostransko sklenile Združene države Amerike in posamezne države članice. Komisija od 
Sveta še ni prejela pooblastila za pogajanja o sporazumu v imenu vseh držav članic ali 
kakršnega koli znaka, da Svet razmišlja o dodelitvi uradne vloge Komisiji, da bi se obrnila na 
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Združene države Amerike glede zakona FATCA. Komisija je še vedno pripravljena, da s 
Svetom, če to želi, skupaj razmislita in presodita primernost in možne pogoje za pristop EU k 
zakonu FATTA. 

Poleg analize člena 15 (nediskriminacija) in člena 16 (pravica dostopa do osnovnega 
plačilnega računa) direktive o plačilnih računih1 ter ustreznih določb nacionalnih ukrepov, s 
katerimi so različne države članice prenesle to direktivo, Komisija ni mogla odkriti nobenih 
težav, ki bi bile pomembne v okviru te peticije.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov Komisija želi opomniti, da so za izvajanje veljavnih 
predpisov pristojni neodvisni organi za varstvo podatkov v državah članicah. V izjavi, ki je 
bila objavljena februarja 2018, so ti organi sklenili, da ni bilo primera, pri katerem bi morali 
prepovedati obdelavo in prenos osebnih podatkov v skladu z ureditvijo iz zakona FATCA. 
Komisija je medtem bila obveščena, da bodo organi za varstvo podatkov na podlagi pogovora 
s skupnostjo evropskih naključnih Američanov v letu 2019 začeli zbiranje informacij, da bi še 
dodatno razjasnili stanje v državah članicah. Komisija je v rednem stiku z organi za varstvo 
podatkov in še naprej pozorno spremlja vse dogodke v tem okviru. 

1 Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, 
povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (Besedilo 
velja za EGP), UL L 257, 28.8.2014.


