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POZNÁMKA 
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Komu: Coreper/Rada 

Predmet: Daň z finančných transakcií (FTT) 

– aktuálny stav 
 
 
Na účely zasadnutia Coreperu, ktoré sa uskutoční 7. marca 2012, a zasadnutia Rady (ECOFIN), 

ktoré sa uskutoční 13. marca 2012, delegáciám v prílohe zasielame poznámku predsedníctva 

o aktuálnom stave návrhu Komisie o dani z finančných transakcií (FTT).  

 

________________ 
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PRÍLOHA 

 

POZNÁMKA PREDSEDNÍCTVA  

O AKTUÁLNOM STAVE NÁVRHU KOMISIE  

O DANI Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ (FTT) 

 

1. Komisia predložila v októbri 2011 návrh smernice Rady o spoločnom systéme dane 

z finančných transakcií. 

 

Návrh sa 8. novembra 2011 predstavil Rade (ECOFIN), po čom nasledovala výmena názorov 

ministrov. Príslušná pracovná skupina Rady bola požiadaná, aby začala s technickou analýzou 

návrhu na účely prípadných ďalších rokovaní v Rade. 

 

Na úvod technickej analýzy zorganizovalo poľské predsedníctvo zasadnutie pracovnej 

skupiny. 

 

2. Na prácu poľského predsedníctva nadviazalo dánske predsedníctvo, ktoré doteraz 

zorganizovalo tri zasadnutia pracovnej skupiny a dokončilo prvé technické čítanie. 

 

Doterajšie rokovania boli veľmi produktívne z hľadiska vyjasnenia technických otázok 

a politicky citlivých bodov, ktoré sú pre členské štáty dôležité. Predsedníctvo skonštatovalo, 

že existuje celý rad citlivých otázok, medzi ktoré patria konkrétne otázky týkajúce sa 

daňového základu (zahrnutie menových derivátov a štátnych dlhopisov a jeho vplyv na 

náklady na hedging a pôžičky štátu; zahrnutie dôchodkových systémov a jeho vplyv na 

podnikateľské modely používané v rôznych členských štátoch atď.), štruktúry sadzieb 

a zdaniteľných osôb, ako aj všeobecnejšie otázky týkajúce sa vplyvu na hospodárstvo, rizika 

relokalizácie mimo EÚ, presadzovania smernice vo vzťahu k finančným inštitúciám mimo EÚ 

a delegovaných aktov. Dánske predsedníctvo podotýka, že toto nie je vyčerpávajúci zoznam 

nevyriešených otázok. 

 

Na preskúmanie všetkých aspektov návrhu a ich praktického vplyvu sú potrebné ďalšie 

technické rokovania. 
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3. Okrem toho predsedníctvo vzalo na vedomie, že deväť členských štátov vyjadrilo v liste zo 

7. februára 2012 želanie urýchliť analýzu a prerokúvanie návrhu o FTT. Predsedníctvo si je 

naďalej vedomé významu tohto spisu a je za to, aby sa o ňom vyvážene a usilovne rokovalo. 

Preto sa do pôvodného plánu predsedníctva doplnili ďalšie dve zasadnutia pracovnej skupiny, 

čím sa celkový počet zasadnutí pracovnej skupiny venovaných tejto otázke zvýšil na päť.  

 

4. Dánske predsedníctvo bude pokračovať v rokovaniach na technickej úrovni a začne skúmať 

prípadné kompromisné návrhy, aby sa do konca dánskeho predsedníctva pripravili politické 

rokovania ministrov v rámci Rady (ECOFIN). 

 

5. Členské štáty sa vyzývajú, aby svojimi názormi na nasledujúce kroky prispeli k ďalšiemu 

skúmaniu tejto politicky i hospodársky dôležitej otázky. 

 

 

________________ 


	POZNÁMKA
	Na úvod technickej analýzy zorganizovalo poľské predsedníctvo zasadnutie pracovnej skupiny.

