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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga. [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute 
maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0594),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0355/2011),

– võttes arvesse Küprose parlamendi ja Rootsi parlamendi subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud 
põhjendatud arvamusi, mille kohaselt ei vasta õigusakti ettepanek subsidiaarsuse 
põhimõttele,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning arengukomisjoni, 
eelarvekomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides ELi toimimise lepingu artikli 293 
lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
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arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks.

arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve, muuhulgas 
panusena eelarve konsolideerimisse, või 
konkreetsete poliitikavaldkondade jaoks, 
eriti nende jaoks, mis tõhustavad 
majanduskasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Peale selle võiks finantstehingute 
maksul praegusel sügava finantskriisi ja 
eelkõige liidu madalate majanduskasvu 
prognooside perioodil olla positiivne mõju 
keskpikale ja pikaajalisele majanduskasvu 
perspektiivile:
a) vähendades mittetootlike tehingute 
ebaproportsionaalset osa ja andes seega 
märkimisväärse osa tulevaste süsteemsete 
kriiside ohu vähendamisse ja seega 
selliste kriiside ränkade kulude 
vähendamisse majanduskasvu 
vaatenurgast;
b) nihutades maksukoormust tööjõult ja 
tootlikelt investeeringutelt 
finantstegevustele, millel on tõsised 
välismõjud reaalmajandusele;
c) luues täiendavat tulu riiklikele 
kulutustele ja aidates kaasa madalamale 
sissetuleku maksustamisele, mis on 
nõudluse ja tarbimise ja seega 



PR\891774ET.doc 7/17 PE480.888v01-00

ET

majanduskasvu suurendamise oluline 
eeltingimus.

Or. en

Selgitus

Hiljuti avaldatud uurimused näitavad, et finantstehingute maksu kehtestamise mõju SKP 
tasemel on tõenäoliselt minimaalselt umbes 0,25% tõusu suunas. Lisaks maksaksid tänu 
finantstehingute maksule kõige rohkem lühiajalised spekulandid, nagu riskifondid ja 
välkkauplejad. Finantstehingute maks looks siis negatiivseid stiimuleid lühiajaliseks 
spekuleerimiseks, vastandina pikaajalisele investeerimisele. Lõpuks looks finantstehingute 
maks täiendavaid tulusid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Finantstehingute maks vastaks oma 
topeltülesandele (luua täiendavat tulu 
teiste sektoritega võrreldes õiglasema 
maksustamise abil ja kärpida praeguses 
rahandussüsteemis liigset ja kahjulikku 
spekuleerimist) kõige paremini siis, kui 
seda rakendataks ülemaailmsel tasandil.
Siiski peab liit, mis vastab maailma 
suurimale finantsteenuste turule, 
arvestades õiguslikult siduva 
rahvusvahelise kokkuleppe puudumist, 
võtma juhtrolli hästi kujundatud 
finantstehingute maksu maksustamise 
kooskõlastamisel, loomisel ja 
rakendamisel, mis loob tugevama impulsi 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise 
protsessile.

Or. en

Selgitus

Ülemaailmne maks oleks parem lahendus – kuid võttes juhtrolli, annab Euroopa teistele 
tugeva poliitilise stiimuli järgneda sama rada mööda.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kooskõlas liikmesriikide 
kohustustega seoses tõkete kaotamise ja 
siseturu edasise integreerimise 
edendamisega, nagu on rõhutatud 
komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatises 
„Ühtse turu akt – kaksteist vahendit 
majanduskasvu edendamiseks ja usalduse 
suurendamiseks „Üheskoos uue 
majanduskasvu eest””, tuleks käesolevat 
direktiivi rakendada liidu tasandil. Siiski 
võiksid liikmesriigid selleks, et kiirendada 
edusamme, võtta käesoleva direktiivi 
sätted vastu tõhustatud koostöö teel 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
329 alusel.

Or. en

Selgitus

Tõhustatud koostöö, mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 326–334, 
on arvestatav alternatiiv protsessi kiirendamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Käesolev direktiiv ei käsitle 
finantstehingute maksust saadava tulu 
haldamist. Siiski, võttes arvesse komisjoni 
ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020, ja eelkõige sätteid liidu 
omavahendite kohta, võiks osa 
finantstehingute maksust saadavast tulust 
näha ette haldamiseks liidu tasandil, kas 
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osana liidu omavahenditest või otseselt 
seotuna konkreetsete liidu 
poliitikavaldkondade ja avalike hüvedega, 
muuhulgas arenguabi eesmärkide 
rahastamine, võitlus kliimamuutuse vastu, 
jätkusuutlik areng ja liidu sotsiaalne 
heaoluriik. Vastavalt esialgsetele 
hinnangutele ja sõltuvalt turgude 
reaktsioonidest võib tulu finantstehingute 
maksust olla 57 miljardit eurot aastas, kui 
maksu rakendatakse liidu tasandil.

Or. en

Selgitus

Finantstehingute maksu vahendite haldamist tuleb käsitleda mitmeaastase finantsraamistiku 
aastateks 2014–2020 ettepaneku raames.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
finantstehingute suhtes tingimusel, et
vähemalt üks tehingu osapool asub 
liikmesriigis ja et liikmesriigi territooriumil 
asuv finantstehingus osalev 
finantseerimisasutus tegutseb kas enda 
arvel või teise isiku arvel või enda nimel 
või tehingu osapoole nimel.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kooskõlas artikliga 3 kõigi 
finantstehingute suhtes järgnevatel 
tingimustel:

a) vähemalt üks tehingu osapool asub 
liikmesriigis ja liikmesriigi territooriumil 
asuv finantstehingus osalev 
finantseerimisasutus tegutseb kas enda 
arvel või teise isiku arvel või enda nimel 
või tehingu osapoole nimel; või
b) tehing hõlmab finantsinstrumenti, 
mille on emiteerinud liidus registreeritud 
juriidiline üksus.

Or. en
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Selgitus

Nii asukoha kui ka emiteerimise põhimõtte ühendamine tagaks, et finantstehingute maks 
hõlmaks kõiki tehinguid ja kõiki osalejaid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ta on osaline finantstehingus seoses 
finantsinstrumendiga, mis on emiteeritud 
liikmesriigi või liidu territooriumil.

Or. en

Selgitus

See lisakriteerium tagaks, et finantstehingute maksu saab ühtlasi koguda 
emiteerimispõhimõtte kohaselt.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Emiteerimine

1. Käesoleva direktiivi mõistes on 
finantsinstrument emiteeritud liikmesriigi 
või liidu territooriumil, kui seda emiteerib 
juriidiline üksus, mis on liikmesriigis 
registreeritud.
2. Tuletisinstrumendi puhul on 
liikmesriigi või liidu territooriumil 
emiteerimise tingimus täidetud, kui viite-
või aluseks olev instrument emiteeritakse 
juriidilise üksuse poolt, mis on 
registreeritud liikmesriigis.
3. Struktureeritud instrumendi puhul on 
liikmesriigi või liidu territooriumil 
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emiteerimise tingimus täidetud, kui 
struktureeritud instrument põhineb või 
seda toetab oluline hulk varasid või 
finantsinstrumente ja tuletisinstrumente, 
mis viitavad finantsinstrumentidele, 
emiteeritakse juriidilise üksuse poolt, mis 
on liikmesriigis registreeritud.

Or. en

Selgitus

Käesolev uus artikkel määratleb finantsinstrumentide, derivaatide ja struktureeritud 
instrumentide emiteerimise kontseptsiooni.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Omandiõiguse üleandmine

1. Finantstehingut, millega seoses 
finantstehingute maksu ei ole võetud, 
käsitatakse õiguslikult jõustamatuna ja 
see ei too kaasa aluseks oleva instrumendi 
omandiõiguse üleandmist.
2. Lõike 1 alusel toimuv finantstehing ei 
ole kõlbulik kesksele kliiringule Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) 
nr …/2012 börsiväliste 
tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte 
ja kauplemisteabehoidlate kohta 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
sätete alusel ega ole kõlbulik täitma 
kapitali adekvaatsuse nõudeid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) 
nr …/2012 krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta 
alusel [CRD IV].
3. Automaatsete elektrooniliste 
makseskeemide korral arveldusagentide 
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osalusel või ilma selleta võivad 
liikmesriigi maksuasutused luua 
automaatse elektroonilise maksukogumise 
ja omandiõiguste üleandmise tõendite 
süsteemi.

Or. en

Selgitus

Et vähendada maksudest kõrvalehoidumise ohtu, peaks finantstehingute maks hõlmama 
süsteemi, mis tagab, et kui maksu ei maksta, käsitatakse instrumendi ostu- või müügilepinguid 
jõustamatutena. Selle süsteemi kohaselt oleks maksustamata instrument kõlbmatu keskseks 
kliiringuks, mis maksaks maksudest kõrvalehiilijale mitu korda rohkem kui maks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Finantstehingut, millega seoses 
finantstehingute maksu ei ole võetud, 
käsitatakse õiguslikult jõustamatuna ja 
see ei too kaasa aluseks oleva vara 
omandiõiguse üleandmist.

Or. en

Selgitus

Et vähendada maksudest kõrvalehoidumise ohtu, peaks finantstehingute maks hõlmama 
süsteemi, mis tagab, et kui maksu ei maksta, käsitatakse instrumendi ostu- või müügilepinguid 
jõustamatutena.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Et kohandada liikmesriikide 
maksuameteid käesoleva direktiivi 
sätetega ja eelkõige seoses lõikes 3 
osutatud halduskoostööga, antakse neile 
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vajalikud ja piisavad inimressursid ja 
tehniline varustus. Erilist tähelepanu 
pööratakse ametnikele koolituse 
pakkumisele.

Or. en

Selgitus

Et tulla toime nende uute nõuetega, peab maksuameteile tagama piisava personali ja 
tehnoloogilised vahendid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes käsitleb komisjon 
vähemalt finantstehingute maksu mõju 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ning 
finantsturgudele ja reaalmajandusele ning 
selles võetakse arvesse edusamme, mida on 
tehtud finantssektori maksustamisel 
rahvusvahelisel tasandil.

Kõnealuses aruandes käsitleb komisjon 
vähemalt finantstehingute maksu mõju 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ning 
finantsturgudele ja reaalmajandusele ning 
selles võetakse arvesse edusamme, mida on 
tehtud finantssektori maksustamisel 
rahvusvahelisel tasandil, finantstehingute 
maksu kohaldamisala ja vajadust teha 
vahet erinevate finantstoodete ja varade 
kategooriate vahel seoses maksumääraga.

Or. en

Selgitus

Sõltuvalt finantstehingute maksu mõjust turule, võib direktiivi läbivaatamise osana näha ette 
määrade edasist diferentseerimist.
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SELETUSKIRI

Ajahetk komisjoni ettepaneku ajal võtta vastu finantstehingute maksu ühine süsteem

2008. aasta ülemaailmne finantskriis on levinud reaalmajandustesse kiirel ja teraval teel, mille 
tagajärjeks on maailmamajanduse sügav retsessioon ja millel on suureulatuslik mõju 
tööhõivele. Vajadus abiskeemide järele avalike vahendite abil finantsinstitutsioonide 
päästmiseks, mis on liiga suured, et need võiksid pankrotistuda, on märkimisväärselt 
halvendanud riikide rahandust ja viinud täiendava majandusliku retsessioonini ülemaailmsel 
ja Euroopa tasandil.

Sellega seoses on toodud esile järgnevad punktid:
- Finantssektor, mis on üks peamisi finantskriisi nimetajaid ja on saanud olulisi riiklikke 
toetusi kriisi mõjude ületamiseks, ei anna õiglaselt oma panust kriisi kuludesse. Ajal, mil ELi 
kodanikud seisavad silmitsi oluliste otsese ja kaudse maksustamise suurenemisega ning 
palkade ja pensionide sügavate kärbetega, on finantssektor ikka veel suuresti vabastatud oma 
tegevuste ja tehingute maksustamisest.
- Finantstehingute tohutu kasv viimasel aastakümnel ja pöördumine pikaaegsetelt 
investeeringutelt lühiajalise lähenemisviisi ja äärmiselt spekulatiivsete ning riskantsete 
tehingute, eriti tegevuste nagu välkkauplemine, juurde näitavad selgelt finantssektori põhirolli 
nihet reaalmajanduse vajaduste rahastamiselt operatsioonidele, millel ei ole mingit tootlikku 
mõju ja mis võivad tõsiselt häirida turuhindu ja riikide majanduste toimimist.
- Praegused sügavad rahanduslikud raskused enamikus ELi liikmesriikidest takistavad 
oluliselt liikmesriike ja ELi käsitlemast eelseisvaid olulisi probleeme, nagu nt majanduskasvu 
rahastamine, jätkusuutlik ja sotsiaalne areng, kliimamuutuse leevendamine ja arenguabi 
rahastamine. Traditsiooniliste maksustamisvahendite määrade ja kohaldamisala suurendamine 
ja riiklike kulutuste edasised kärped ei saa olla piisavad ega jätkusuutlik lahendus nende 
probleemide lahendamiseks. Seetõttu on vaja progressiivseid maksustamisvahendeid, mis 
suudavad nihutada maksukoormat töölt ja tootlikelt investeeringutelt sektoritesse, millel on 
olulisi negatiivseid välismõjusid reaalmajandusele.

Sellest vaatepunktist on arutelu finantstehingute maksu kehtestamise üle saanud 
asjakohasemaks kui iial varem. Võrreldes teiste traditsiooniliste maksustamisvahenditega ja 
erinevate majanduspoliitika suundadega on finantstehingute maksul mitmefunktsioonilisuse 
eelis:
- See võib luua olulisi uusi tulusid (hiljutiste hinnangute kohaselt kuni 57 miljardit eurot, kui 
seda rakendatakse ELi tasandil);
- See võib nihutada koormuse negatiivsete välismõjudega tegevustele, nt välkkauplemine ja 
äärmiselt spekulatiivsed finantstehingud, tagades seega maksukoormuse õiglasema jaotuse;
- Sellest võib s aada  negatiivne stiimul äärmiselt võimendavatele ja kahjulikele 
spekulatiivsetele tehingutele ning seega koos asjakohase reguleerimise ja järelevalvekorraga 
aidata kaasa turgude stabiliseerimisele ja sektori ümberorienteerimisele tootlikele 
pikaajalistele investeeringutele. 

Vastavalt hiljutisele uurimusele (Stephany Griffith Jones ja Avinash Persaud 
„Finantstehingute maksud”) ning Euroopa Komisjoni läbivaadatud mõjuhinnangule 
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eeldatakse, et finantstehingute maksu mõju ELi majanduskasvule jõuab positiivsele tasemele 
0,25%, 
- vähendades süsteemseid riske ja „mürakauplemise” taset koos välkkauplemisega, suudab 
finantstehingute maks anda olulise panuse tulevase kriisi tõenäosuse vähendamisesse. Et kriisi 
reaalsed kulud majanduskasvule on massiivsed, saab finantstehingute maks neid kulusid katta 
ja maksul võib olla positiivne mõju pikaajalisele majanduskasvule ELis;
- saades uueks rahastamisallikaks eelarve konsolideerimisele ja peamistele investeeringutele 
majanduskasvu ja tööhõivesse;
- nihutades maksukoormust muudele tegevustele. Sel teel võiks finantstehingute maks viia 
sissetuleku ja tööjõu maksustamise vähenemisele või väiksemale suurenemisele, stimuleerides 
seega tarbimist ja suurendades nõudlust.

Arvestades finantssektori ja selle teenuste globaliseerunud olemust, tuleks selleks, et 
finantstehingute maks saaks täielikult täita oma mitmefunktsioonilisust, maksu rakendada 
võimalikult laias ulatuses. Rahvusvahelise kokkuleppe puudumine teeb siiski vajalikuks, et 
maailma juhtivad majanduspartnerid võtaksid tõhustatuma rolli. EL kujutab endast praegu 
maailma suurimat finantsturgu ja sellisena on tal kohustus teha esimene samm, 
kooskõlastades hästi kujundatud ja kergesti rakendatava finantstehingute maksu loomist, mis 
annab tugevama impulsi protsessile, mis on suunatud rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimisele.

Oma resolutsiooniga innovaatilise rahastamise kohta ülemaailmsel ja ELi tasandil (P7_TA-
PROV (2011)0080) märkis Euroopa Parlament, et „EL peaks edendama finantstehingute 
maksu kehtestamist ülemaailmsel tasandil, mille ebaõnnestumise korral peaks EL rakendama 
esimese sammuna finantstehingute maksu Euroopa tasandil”, ja kutsus komisjoni üles 
„tegema kiiresti teostatavusuuringut, võttes arvesse vajadust ülemaailmsete võrdsete 
võimaluste järele, ja esitama konkreetseid seadusandlikke ettepanekuid”.
Sellele vastates oli Euroopa Komisjon esitanud oma mõjuhinnangu, mis tegi valiku kogu ELi 
hõlmava finantstehingute maksu teostatavuse kasuks koos oma seadusandliku ettepanekuga.

Hästi kujundatud ja kergesti rakendatav finantstehingute maks

Peamised väljakutsed seoses ELi-põhise finantstehingute maksu kehtestamisega on:
- vältida tehingute üleminekut mitte-ELi jurisdiktsioonidesse, 
- vältida maksudest kõrvalehoidumist
- vältida kulude nihkumist tarbijatele ja kodanikele.

Nagu igas maksustamisvahendis on maksudest kõrvalehoidumise ja vältimise minimaalseks 
muutmise viis soovimatu tegevuse muutmine suure tulu ja vähese riskiga ettevõtmisest vähese 
tulu ja suure riskiga ettevõtmiseks. Finantstehingute maksu korral tähendab see mõõdukat 
maksumäära, et muuta maksust kõrvalehoidumine vähetulusaks ettevõtmiseks, ja ränkade 
tagajärgede jõustamist rikkumise korral, et teha see riskantseks. 

Erinevates jurisdiktsioonides üle maailma on rakendatud mitmeid erinevaid finantstehingute 
maksu laadi vahendeid, kuid eriti tempelmaksude juhtum (mida peab maksma iga tehingu 
vastaspool residendi väärtpaberi omandiõiguse üleminekul) on siiani suurim edulugu, kuivõrd 
nendest kõrvalehoidumine on osutunud väga keeruliseks ja need loovad jurisdiktsioonides, 
kus nad kehtivad, märkimisväärset tulu.
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Komisjoni ettepanekute peamised aspektid

Euroopa Parlament tervitab komisjoni otsust esitada seadusandlik ettepanek, millega 
kehtestatakse finantstehingute maks, toetades täielikult peaargumentatsiooni, mille Euroopa 
Parlament esitas oma resolutsioonis innovaatilise rahastamise kohta ülemaailmsel ja ELi 
tasandil (P7_TA-PROV (2011)0080).

 Direktiivi kohaldamisala

Komisjoni ettepanek hõlmab tehinguid, mis hõlmavad kõiki eri liiki väärtpabereid (aktsiad, 
omandiväärtpaberid, võlakirjad ja nendega seotud tuletisinstrumendid) ning samuti igat liiki 
kauplemist reguleeritud ja reguleerimata platvormidel. Võlakirjade ja aktsiate (kuid mitte neil 
põhinevate tuletisinstrumentide) esmaturu väljajätmine võimaldab jätta puutumata 
reaalmaailma kapitali suurendamise vajadused.
Maksu kohaldamisala piirdub finantsinstitutsioonidega, mis tegutsevad kas enda või teise 
isiku nimel. Riiklikud keskpangad, Euroopa Keskpank ja ELi loodud asutused on ainsad välja 
jäetud finantsinstitutsioonid ja seda õigusega, et vältida soovimatuid välismõjusid 
rahapoliitikale või finantssektori refinantseerimisvõimalusi. Siiski tuleb selgeks teha, et see 
erand kehtib niikaua, kuni nende üksuste tehingud vastavad nende peamisele avalikule 
funktsioonile.

 Residentsuse põhimõte

Komisjoni ettepanek kasutab tehingu vastaspoole residentsust liikmesriigi territooriumil 
maksu sissenõudmise tingimusena.
See hõlmab kõiki ELi residentidest finantsinstitutsioonide tehinguid, kuid mitte kõiki ELi
päritolu finantsinstrumente. Sel teel maksustatakse ELi finantsinstitutsiooni tehingut mitte-
ELi finantsinstrumendiga, positiivsete mõjudega, mis sellel võib olla mitte-ELi instrumentide 
turule, kuid mitte-ELi institutsioonide tehinguid ELi instrumentidega ei maksustata, pannes 
seega ELi institutsioonid ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

 Emiteerimise põhimõte

Parim viis vältida õiguslikke lünki ja ebasoodsaid konkurentsiolukordi oleks järgida 
tempelmaksude näidet ja kehtestada maks igale tehingule finantsinstrumendiga, mille on 
emiteerinud üksus liikmesriigi või ELi territooriumil. Siiski, kuigi see on täielikult kohaldatav 
võlakirjade ja aktsiate suhtes, võib see põhjustada mõningaid probleeme tuletisinstrumentide 
puhul nagu vahetuslepingud, kus on emiteerimist raske kindlaks määrata.
Et täielikult käsitleda seda problemaatikat, oleks parim valik ühendada mõlemad põhimõtted 
ja teha ettepanek täiendava tingimuse kohta artiklis 3 seoses emiteerimise kohaga. Sel teel 
makstakse maksu, niikaua kuni üks artikli 3 tingimustest on täidetud.
Et kasutada ära kõiki emiteerimise põhimõtte eeliseid, tuleb maksu tasumise seos lepingu 
õigusliku jõustatavusega samuti lisada õigusliku tagajärjena.

 Maksumäärad



PR\891774ET.doc 17/17 PE480.888v01-00

ET

Et maks oleks kergesti rakendatav ja et vältida moonutusi siseturul, peaksid ettenähtud 
maksumäärad olema kergesti rakendatavad ja kajastama finantsinstrumentide erinevaid 
omadusi.
Komisjoni ettepanek rakendada minimaalset määra 0,1 % aktsiatele ja võlakirjadele ning 
0,01% tuletisinstrumentidele järgib tõepoolest neid põhimõtteid. Mõlemad maksumäärad on 
suhteliselt madalad ja samal ajal kaitsevad harmoniseerimist kõige vähem moonutaval viisil ja 
võimaldavad paindlikkust juhul, kui liikmesriik peab asjakohaseks neist edasi liikuda.
Varade liikide eristamine on õigustatud, sest aktsiatel ja võlakirjadel on sarnasem 
turukäitumine võrreldes tuletisinstrumentidega.
Tuletisinstrumentide puhul on nende väärtuse hindamine palju keerulisem, otsus valida 
nimiväärtus – mis võib olla oluliselt kõrgem kui tuletisinstrumendi tegelik turuväärtus –
õigustab madalama maksumäära valimist.

 Geograafiline ulatus

Direktiivi vastuvõtmine ühehäälselt on parim viis rakendada ettepanekut, et vältida moonutusi 
ja et integreerida veelgi finantsturgusid ELis. 
Sellele vaatamata, arvestades, et mitu finantstehingute maksu laadi maksundusvahendit juba 
kehtib mitmes liikmesriigis või nende üle peetakse aru, peaks EL kiirendama protsessi, et 
kõrvaldada moonutused asjaomastes valdkondades. Seetõttu, kui direktiivi vastuvõtmine ei 
ole teostatav ühehäälsuse eeskirja abil, saavad liikmesriigid kehtestada käesoleva direktiivi 
õigusnorme tõhustatud koostöö eeskirjade abil.

 Tulude haldamine

Komisjoni ettepanekus ei ole otseseid viiteid tulude haldamisele. Raport märgib, et praegu 
arutatav seadusandlik ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta 2014–2020 näeb ette, 
et osa finantstehingute maksu tuludest saab ELi omavahenditeks. Finantstehingute maksu 
tulusid saab ka siduda konkreetsete ELi poliitikavaldkondade ja avalike hüvedega, nende 
hulgas arenguabi eesmärkide rahastamine, võitlus kliimamuutuse vastu, jätkusuutlik areng ja 
sotsiaalne heaoluriik ELis, või riikide eelarve rahastamisega, eelkõige viisina toetada eelarve 
konsolideerimise jõupingutusi.


