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Súdny dvor zamieta žalobu Spojeného kráľovstva proti rozhodnutiu povoľujúcemu 
jedenástim členským štátom vytvoriť posilnenú spoluprácu v oblasti dane 

z finančných transakcií 

Žalobné dôvody predložené Spojeným kráľovstvom sa týkajú znakov budúcej dane, a nie 
povolenia vytvoriť posilnenú spoluprácu 

V tejto veci Spojené kráľovstvo navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozhodnutie1 Rady povoľujúce 
jedenástim členským štátom2 vytvoriť medzi nimi posilnenú spoluprácu v oblasti dane z finančných 
transakcií („DFT‟). 

Toto rozhodnutie bolo prijaté v čase, keď po troch zasadnutiach Rady v júni a júli 2012 vo veci 
návrhu smernice Komisie z roku 2011 bolo zjavné, že DFT v blízkej budúcnosti v Rade nemôže 
získať jednomyseľnú podporu. 

Vo februári 2013 po prijatí rozhodnutia, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca, prijala Komisia 
nový návrh smernice. 

Spojené kráľovstvo si myslí, že napadnuté rozhodnutie povoľuje prijatie DFT, ktorá má 
exteritoriálne účinky. Okrem toho zdôrazňuje, že v spojení s inými smernicami3 o vzájomnej 
pomoci a administratívnej spolupráci v oblasti daní DFT spôsobuje náklady na strane 
nezúčastnených členských štátov. Spojené kráľovstvo uznáva, že by sa jeho žaloba mohla 
považovať za predčasnú a že namiesto napadnutia rozhodnutia o povolení by skôr malo vo 
vhodnom čase napadnúť vykonávacie opatrenie, ktoré bude definitívne prijaté zúčastnenými 
štátmi. Spojené kráľovstvo sa však rozhodlo podať preventívne žalobu o neplatnosť voči 
rozhodnutiu o povolení, aby sa zachovalo jeho právo napadnúť takéto vykonávacie opatrenie. 

Svojím rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor zamieta žalobu Spojeného kráľovstva. 

Súdny dvor zdôrazňuje, že v rámci žaloby o neplatnosť podanej voči rozhodnutiu, ktorým sa 
povoľuje posilnená spolupráca, sa preskúmanie Súdnym dvorom týka platnosti udelenia takéhoto 
povolenia. Toto preskúmanie nie je možné zameniť s preskúmaním, ktoré je možné realizovať 
v rámci neskoršej žaloby o neplatnosť voči aktu prijatému z titulu uskutočňovania povolenej 
posilnenej spolupráce. 

V predmetnom prípade Súdny dvor konštatuje, že napadnuté rozhodnutie sa obmedzuje na to, že 
povoľuje nadviazať posilnenú spoluprácu bez toho, aby obsahovalo akýkoľvek podstatný znak 
samotnej DFT. Znaky budúcej DFT, ktoré spochybňuje Spojené kráľovstvo, nie sú v žiadnom 
prípade súčasťou napadnutého rozhodnutia. V tomto štádiu sú obsiahnuté iba v návrhoch Komisie 
z rokov 2011 a 2013. 

                                                 
1
 Rozhodnutie Rady 2013/52/EÚ z 22. januára 2013, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane 

z finančných transakcií (Ú. v. EÚ L 22, s. 11). 
2
 Konkrétne Belgicko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, 

Slovinsko a Slovensko. 
3
 Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, 

poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, s. 1) a smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej 
spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, s. 1).  
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Okrem toho napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne ustanovenie týkajúce sa otázky výdavkov 
spojených s uskutočňovaním posilnenej spolupráce. Nie je ju teda možné preskúmať pred 
zavedením DFT. 

Za týchto podmienok Súdny dvor rozhodol, že dva žalobné dôvody predložené Spojeným 
kráľovstvom, ktoré sa týkajú znakov prípadnej DFT, a nie povolenia nadviazania posilnenej 
spolupráce, sa musia zamietnuť, a teda žaloba musí byť zamietnutá. 

 

 
UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci 
sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva 
Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec 
v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne 
orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom. 
 

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. 

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku. 

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499 

Fotografie z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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