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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos 
tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: [...].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos 
ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/7/EB
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0594),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0136/2011),

– atsižvelgdamas į pagrįstas nuomones, kurias vadovaudamasis Protokolu (Nr. 2) dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateikė Kipro parlamentas ir Švedijos 
parlamentas ir kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas 
neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vystymosi 
komiteto, Biudžeto komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones 
(A7-0000/2012),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą su juo konsultuotis, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
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mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti, ypač tas, kuriomis skatinamas 
augimas;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Be to, sunkios finansų krizės ir ypač 
lėto Sąjungos ekonomikos augimo 
prognozių laikotarpiu FSM galėtų turėti 
teigiamą poveikį vidutinės trukmės ir 
ilgalaikei augimo perspektyvai, nes 
pradėjus taikyti mokestį:

a) sumažėtų neproporcingas įnašas nuo 
nepelningų sandorių ir tai labai padėtų 
mažinti būsimų sisteminių krizių riziką, 
taigi ir dideles tokių krizių plitimo 
sąnaudas;
b) mokesčių našta nuo darbo sektoriaus ir 
pelningų investicijų būtų perkelta į 
finansinę veiklą, o tai turėtų didelį poveikį 
realiajai ekonomikai; 
c) būtų gaunama papildomų įplaukų 
viešosioms išlaidoms ir padedama mažinti 
pajamų mokestį, kuris yra svarbi 
paklausos ir vartojimo, taigi ir 
ekonomikos augimo, skatinimo prielaida;
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Or. en

Pagrindimas

Iš neseniai paskelbtų tyrimų matyti, kad FSM įvedimo poveikis BVP dydžiui tikriausiai 
maždaug būtų bent jau +0,25 proc. Be to, dėl FSM spekuliantai, uždirbantys iš trumpalaikių 
sandorių, pvz., rizikos draudimo fondai arba sparčiosios prekybos atstovai, mokėtų 
daugiausia. Tuomet FSM padėtų stabdyti trumpalaikę spekuliaciją o ne ilgalaikes investicijas. 
Pagaliau FSM padėtų gauti papildomų įplaukų. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Jeigu FSM būtų įgyvendintas 
pasaulio mastu, tuomet jis geriausiai 
atliktų savo dvejopą paskirtį (padėti gauti 
papildomų įplaukų kitų sektorių atžvilgiu 
taikant teisingesnį apmokestinimą ir 
pažaboti pernelyg didelę ir kenksmingą 
spekuliaciją, paplitusią dabartinėje 
finansų sistemoje). Turint omenyje, kad 
nėra teisiškai privalomo tarptautinio 
susitarimo, Sąjunga, atstovaudama 
didžiausiai pasaulyje finansinių paslaugų 
rinkai, vis dėlto turi prisiimti lyderės 
vaidmenį koordinuodama ir 
įgyvendindama apmokestinimą tinkamai 
nustatytu FSM, nes taip bus suteiktas 
stipresnis impulsas vykstančiam 
tarptautinio susitarimo sudarymo 
procesui;

Or. en

Pagrindimas

Visuotinis mokestis būtų geresnis sprendimas, tačiau, imdamasi lyderės vaidmens, Europa 
kitiems suteiks didesnę politinę paskatą eiti tuo pačiu keliu.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Vykdant valstybių narių 
įsipareigojimus pašalinti kliūtis ir toliau 
skatinti integraciją vidaus rinkoje, kaip 
pabrėžiama 2011 m. balandžio 13 d. 
Komisijos komunikate „Bendrosios rinkos 
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir 
pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos 
skatinti naująjį augimą“, šią direktyvą 
reikėtų įgyvendinti Sąjungos lygmeniu. Be 
to, siekdamos paspartinti pažangą, kai 
kurios valstybės narės galėtų šios 
direktyvos nuostatas patvirtinti tvirčiau 
bendradarbiaudamos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 329 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

SESV 326–334 straipsniuose numatytas tvirtesnis bendradarbiavimas yra veiksminga proceso 
paspartinimo alternatyva. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Šioje direktyvoje iš FSM gautų 
įplaukų valdymo klausimas 
nesprendžiamas. Vis dėlto, atsižvelgiant į 
Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa, 
ypač dėl Sąjungos nuosavų išteklių 
nuostatų, dalis iš FSM gautų įplaukų 
galėtų būti numatyta valdyti Sąjungos 
lygmeniu kaip Sąjungos nuosavų išteklių 
dalis arba ją tiesiogiai susiejant su 
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konkrečia Sąjungos politika ir viešosiomis 
gėrybėmis, inter alia, su plėtros politikos 
tikslų, kovos su klimato kaita 
finansavimu, darniu vystymusi ir 
Sąjungos socialinės gerovės valstybe. 
Remiantis pirminiais skaičiavimais ir 
atsižvelgiant į rinkos reakciją, jeigu FSM 
būtų įgyvendintas Sąjungos lygmeniu, 
metinės įplaukos iš šio mokesčio galėtų 
siekti 57 mlrd. EUR;

Or. en

Pagrindimas

FSM lėšų valdymo klausimai turėtų būti sprendžiami atsižvelgiant į pasiūlymą dėl 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma visiems 
finansiniams sandoriams su sąlyga, kad
bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi 
valstybėje narėje ir kad finansų įstaiga, 
įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra 
sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba 
kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies 
vardu.

2. Pagal 3 straipsnį ši direktyva taikoma 
visiems finansiniams sandoriams, laikantis 
šių sąlygų:

a) bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi 
valstybėje narėje ir finansų įstaiga, 
įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra 
sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba 
kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies 
vardu; arba

b) sandoris susijęs su Sąjungoje 
registruoto juridinio asmens išleista 
finansine priemone.

Or. en



PE480.888v01-00 10/18 PR\891774LT.doc

LT

Pagrindimas

Derinant įsisteigimo šalies ir emisijos vietos principus būtų užtikrinta, kad FSM apimtų visus 
sandorius ir visus subjektus.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tai yra finansinio sandorio, susijusio 
su valstybės narės arba Sąjungos 
teritorijoje išleista finansine priemone, 
šalis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildomu kriterijumi būtų užtikrinta, kad FSM būtų galima rinkti ir remiantis emisijos 
vietos principu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Emisija

1. Šioje direktyvoje finansinė priemonė 
laikoma išleista valstybės narės arba 
Sąjungos teritorijoje, jeigu ją išleido 
valstybėje narėje registruotas juridinis 
asmuo.
2. Išvestinės finansinės priemonės atveju 
emisijos valstybės narės arba Sąjungos 
teritorijoje sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu 
referencinę arba pagrindinę finansinę 
priemonę išleido valstybėje narėje 
registruotas juridinis asmuo.
3. Struktūrizuotos finansinės priemonės 
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atveju emisijos valstybės narės arba 
Sąjungos teritorijoje sąlyga laikoma 
įvykdyta, jeigu struktūrizuota finansinė 
priemonė pagrįsta ar užtikrinta didele 
turto dalimi arba finansinėmis 
priemonėmis ir išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, nurodant, kad finansines 
priemones išleido valstybėje narėje 
registruotas juridinis asmuo. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame naujame straipsnyje apibrėžiama finansinių priemonių, išvestinių finansinių priemonių 
ir struktūrinių finansinių priemonių emisijos sąvoka.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Juridinės nuosavybės teisės perdavimas

1. Finansinis sandoris, kuris nebuvo 
apmokestintas FSM, laikomas teisiškai 
negaliojančiu, todėl pagrindinės 
finansinės priemonės juridinė nuosavybės 
teisė neperduodama. 
2. Finansinis sandoris pagal 1 dalį 
nelaikomas nei tinkamu pagrindinių
sandorio šalių tarpuskaitai pagal ... 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. .../2012 dėl ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių, 
pagrindinių sandorio šalių ir sandorių 
duomenų saugyklų [EMIR] nuostatas, nei 
tinkamu įvykdyti kapitalo pakankamumo 
reikalavimus pagal ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. .../2012 dėl rizikos ribojimo 
reikalavimų kredito įstaigoms ir 
investicinėms įmonėms [CRD IV].
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3. Automatinio elektroninio mokėjimo 
schemų, kuriose dalyvauja arba 
nedalyvauja mokėjimo atsiskaitymų 
tarpininkai, atveju valstybės narės 
mokesčių institucijos gali įdiegti 
automatinio elektroninio mokesčių 
rinkimo ir juridinės nuosavybės teisės 
perdavimo sertifikatų sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti mokesčio išvengimo riziką, FSM turėtų būti susietas su sistema, 
užtikrinančia, kad jei mokestis nemokamas, sutartys pirkti arba parduoti priemonę būtų 
paskelbtos negaliojančiomis. Pagal šią sistemą neapmokestinta priemonė būtų netinkama 
pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitai, o tai vengiančiam subjektui kainuotų keletą kartų 
daugiau nei pats mokestis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Finansinis sandoris, kuris nebuvo 
apmokestintas FSM, laikomas teisiškai 
nevykdytinu, todėl užtikrinamojo turto 
juridinė nuosavybės teisė neperduodama.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti išvengimo riziką FSM turėtų būti siejamas su sistema, užtikrinančia, kad, 
jei mokestis nemokamas, sutartys priemonei pirki arba parduoti būtų paskelbtos 
nevykdytinomis. 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kad valstybių narių mokesčių 
administravimo institucijos galėtų 
prisitaikyti prie šios direktyvos nuostatų, 
ypač susijusių su 3 dalyje nurodytu 
administraciniu bendradarbiavimu, jos 
turi turėti pakankamai būtinų žmogiškųjų
išteklių ir techninės įrangos. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas pareigūnų 
mokymui užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant susidoroti su šiais naujais reikalavimais mokesčių inspekcijoms reikėtų skirti 
pakankamai darbuotojų ir technologinių išteklių. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje Komisija bent jau 
išnagrinėja FSM poveikį tinkamam vidaus 
rinkos, finansų rinkų ir realiosios 
ekonomikos veikimui, taip pat atsižvelgia į 
tarptautiniu mastu padarytą pažangą, 
susijusią su finansų sektoriaus 
apmokestinimu.

Toje ataskaitoje Komisija bent jau 
išnagrinėja FSM poveikį tinkamam vidaus 
rinkos, finansų rinkų ir realiosios 
ekonomikos veikimui, taip pat atsižvelgia į 
tarptautiniu mastu padarytą pažangą, 
susijusią su finansų sektoriaus 
apmokestinimu, FSM taikymo sritį ir 
būtinybę išskirti įvairius finansinius 
produktus ir turto kategorijas, 
atsižvelgiant į apmokestinimo tarifą.

Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo FSM poveikio rinkai, atliekant šios direktyvos peržiūrą galėtų būti 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Skatinantys veiksniai, susiję Komisijos pasiūlymu dėl bendros finansinių sandorių mokesčio 
sistemos.

2008 m. pasaulinė finansų krizė greitai ir su ryškiais padariniais išplito į tikrąją ekonomiką 
sukeldama didelį pasaulinės ekonomikos nuosmukį ir gerokai atsiliepdama užimtumui. 
Kadangi viešosiomis lėšomis buvo būtina finansuoti pernelyg didelių, kad galėtų žlugti, 
finansų įstaigų gelbėjimo schemas, gerokai pablogėjo viešųjų finansų būklė ir toliau didėjo 
ekonomikos nuosmukis pasaulio ir Europos mastu. 

Šiomis aplinkybėmis pabrėžiami šie klausimai:
– finansų sektorius, kuris buvo vienas pagrindinių finansų krizės vardiklių ir gavo dideles 
viešąsias subsidijas krizės padariniams įveikti, sąžiningai neprisideda prie šios krizės išlaidų 
padengimo. Tuo metu, kai ES piliečiai susiduria su reikšmingu tiesioginių ir netiesioginių 
mokesčių didinimu, skaudžiu atlyginimų ir pensijų mažinimu, finansų sektorius vis dar dažnai 
atleidžiamas nuo savo veiklos ir sandorių apmokestinimo;
– didžiulis finansinių sandorių skaičiaus padidėjimas per pastarąjį dešimtmetį ir perėjimas nuo 
ilgalaikių investicijų prie trumpalaikių sandorių ir itin spekuliatyvių bei rizikingų sandėrių, 
visų pirma vykdant tokią veiklą kaip sparčioji prekyba (HFT), aiškiai rodo finansų sektoriaus 
esminio vaidmens pokytį ir perėjimą nuo realiosios ekonomikos poreikių finansavimo prie 
neturinčių reikšmingo poveikio operacijų, galinčių rimtai trikdyti rinkos kainas bei šalių 
ekonomikos gyvybingumą; 
– dabar daugumos ES valstybių narių patiriami didžiuliai fiskaliniai sunkumai stipriai trukdo 
valstybėms narėms ir ES spręsti didelio masto uždavinius, t. y. finansuoti ekonomikos augimą 
ir tvarią socialinę plėtrą, kovoti su klimato kaita ir teikti finansinę paramą vystymuisi. 
Tradicinių mokestinių priemonių tarifų ir taikymo srities didinimas bei tolesnis viešųjų išlaidų 
mažinimas negali būti nei pakankamas, nei tvarus šių uždavinių sprendimas. Todėl reikia 
taikyti progresinių mokesčių priemones, kad būtų galima mokesčių naštą nuo darbo sektoriaus 
ir pelningų investicijų perkelti į sektorius, turinčius didelį neigiamą poveikį realiajai 
ekonomikai;

Šiuo požiūriu labiau nei kada nors anksčiau aktualios tampa diskusijos dėl finansinių sandorių 
mokesčio (FSM) nustatymo. Palyginti su kitomis tradicinėmis mokestinėmis priemonėmis ir 
kita ekonomikos politikos sritimi, FSM turi pranašumą dėl keleto funkcijų:
– jį taikant galima gauti gana daug naujų įplaukų (remiantis naujais skaičiavimais, iki 
57 mlrd. EUR, jeigu jis būtų įgyvendintas ES mastu);
– juo galima mokesčių naštą perkelti į veiklą, turinčią neigiamą poveikį, pvz., taikyti 
sparčiajai prekybai bei itin spekuliatyviems finansiniams sandoriams ir taip sąžiningiau 
paskirstyti šią naštą; 
– jis gali užkirsti kelią itin didelį finansinio sverto poveikį turintiems kenksmingiems 
spekuliaciniams sandoriams ir taip kartu su atitinkamu reguliavimo ir priežiūros režimu padėti 
stabilizuoti rinkas ir perorientuoti sektorių siekti naudingų ilgalaikių investicijų.

Remiantis neseniai atliktu tyrimu (Stephany Griffith-Jones ir Avinasho Persaud tyrimu 
„Finansinių sandorių mokesčiai“) ir patikslintu Europos Komisijos poveikio vertinimu, FSM 
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poveikis ES ekonomikos augimui turėtų pasiekti +0,25 proc. lygį, nes:
– padėtų mažinti sisteminę riziką ir neracionalios prekybos, taip pat ir sparčiosios prekybos, 
mastą todėl FSM gali reikšmingai padėti mažinti būsimos krizės tikimybę. Kadangi tikroji 
krizės kaina ekonomikos augimui didžiulė, FSM gali padėti kompensuoti ją ir turėti teigiamą 
poveikį ilgalaikiam ES ekonomikos augimui;
– taptų nauju fiskalinio konsolidavimo ir pagrindinių investicijų augimui bei užimtumui 
skatinti skirtu finansavimo šaltiniu;
– padėtų mokesčių naštą perkelti į kitas veiklos sritis. Taigi, taikant FSM, galėtų sumažėti 
arba mažiau didėti pajamų ir darbuotojų apmokestinimas, todėl taip būtų skatinamas 
vartojimas ir bendroji paklausa. 

Atsižvelgiant į globalų finansų sektoriaus ir jo paslaugų pobūdį, kad taikomas FSM visiškai 
atitiktų keleriopą savo paskirtį, jis turėtų būti įgyvendintas kuo didesniu mastu. Vis dėlto, 
nesant tarptautinio susitarimo, svarbiausiems pasaulio ekonomikos partneriams būtina 
prisiimti didesnį vaidmenį. Šiandien ES atstovauja didžiausiai pasaulyje finansų rinkai, todėl 
jos pareiga žengti pirmą žingsnį koordinuojant tinkamai parengto ir lengvai įgyvendinamo 
FSM nustatymą, nes taip bus duotas stipresnis impulsas vykstančiam tarptautinio susitarimo 
sudarymo procesui.

Savo rezoliucijoje dėl novatoriško finansavimo pasauliniu ir ES lygmenimis (P7_TA-PROV 
(2011) 0080) Europos Parlamentas pareiškė, kad „ES turėtų skatinti įvesti FSM pasaulio 
mastu, jeigu nepavyktų pasiekti šio tikslo, ES turėtų visų pirma pradėti taikyti FSM Europos 
lygiu“, ir paragino Komisiją „kuo greičiau atlikti galimybių tyrimą atsižvelgiant į vienodų 
veikimo galimybių pasauliniu mastu poreikį ir pateikti konkrečius teisėkūros pasiūlymus“.
Reaguodama į tai Europos Komisija pateikė savo poveikio vertinimą, kuriame palaikoma 
galimybė įvesti FSM ES mastu ir pateikiamas teisės akto pasiūlymas. 

Tinkamai parengtas ir lengvai įgyvendinamas FSM

Pagrindiniai su FSM įvedimu ES susiję uždaviniai yra šie:
– išvengti sandorių perkėlimo į ne ES jurisdikciją, 
– užkirsti kelią mokesčių vengimui, 
– išvengti mokesčio sąnaudų perkėlimo vartotojams ir piliečiams.

Kaip ir taikant kitas mokestines priemones, būdas kuo labiau sumažinti mokesčių slėpimą ir 
vengimą yra nepageidaujamos veiklos pakeitimas iš didelio pelno ir mažos rizikos verslo 
mažo pelno ir didelės rizikos verslu. FSM atveju tai reiškia nedidelį mokesčio tarifą, kad 
mokesčių vengimas būtų nepelningas sumanymas, ir sunkias nevykdymo pasekmes, kad 
nevykdyti prievolės būtų rizikinga.

Įvairioje pasaulio teisenoje įgyvendintos kelios FSM tipo priemonės, tačiau sėkmingiausia 
praktika visų pirma yra žyminio mokesčio prievolė (nustatyta, kad jį turi mokėti bet kuri 
sandorio šalis už gyventojų garantinio depozito nuosavybės teisės perdavimą); pasirodė, kad 
minėto mokesčio labai sunku išvengti ir dėl jo pastebimai didėja įplaukos tose teisenos 
srityse, kuriose jis galioja.
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Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo aspektai

Europos Parlamentas palankiai vertina Komisijos sprendimą pateikti teisės akto pasiūlymą, 
kuriuo nustatomas finansinių sandorių mokestis ir į kurį įtraukti pagrindiniai argumentai, 
Europos Parlamento pateikti savo rezoliucijoje dėl novatoriško finansavimo pasauliniu ir ES 
lygmenimis (P7_TA-PROV (2011) 0080).

 Direktyvos taikymo sritis

Komisijos pasiūlymas taikomas sandoriams, apimantiems visų rūšių vertybinius popierius 
(akcijas, nuosavybės vertybinius popierius, obligacijas ir su jais susijusias išvestines 
finansines priemones), taip pat visų rūšių prekybai, vykdomai reguliuojamose ir 
nereguliuojamose srityse. Neįtraukiant obligacijų ir akcijų (bet ne jomis paremtų išvestinių 
finansinių priemonių) pirminių rinkų, galima palikti nepaliestą pasaulio kapitalo didinimo 
poreikį.
Mokesčio taikymo srityje apsiribojama finansų įstaigomis, veikiančiomis savo arba kito 
asmens sąskaita. Nacionaliniai centriniai bankai, Europos Centrinis Bankas ir ES įsteigtos 
įstaigos yra vienintelės finansų įstaigos, kurioms netaikomas šis mokestis, ir ne be pagrindo, 
nes siekiama išvengti nepageidaujamo poveikio pinigų politikai arba finansų sektoriaus 
refinansavimo galimybėms. Tačiau turėtų būti išaiškinta, kad ši išimtis bus taikoma tol, kol 
šių subjektų sandoriai atitiks jų pagrindinę paskirtį.

 Įsisteigimo šalies principas

Komisijos pasiūlyme pasinaudojama sandorio šalies įsisteigimo vieta, esančia valstybės narės 
teritorijoje, kad būtų galima taikyti mokestį. 
Tai apima visus ES įsisteigusių finansų įstaigų sandorius, bet ne visas ES kilmės finansines 
priemones. Tokiu būdu būtų apmokestinti ES finansų įstaigų sudaryti ne ES finansinių 
priemonių sandoriai ir tai gali turėti teigiamą poveikį ne ES priemonių rinkai, o ne ES įstaigų 
sudaryti ES finansinių priemonių sandoriai apmokestinti nebus, taigi ES įstaigoms 
konkurencijos požiūriu bus sudarytos nepalankios sąlygos.

 Emisijos vietos principas

Geriausias būdas išvengti teisinių spragų ir konkurencijos požiūriu nepalankių sąlygų 
sudarymo būtų vadovautis žyminio mokesčio pavyzdžiu ir nustatyti mokestį kiekvienam su 
finansine priemone, kurią išleido valstybės narės arba ES teritorijoje įsisteigęs subjektas, 
susijusiam sandoriui. Vis dėlto, nors tai visiškai tinkama obligacijų ir akcijų atveju, dėl to gali 
kilti tam tikrų problemų išvestinių finansinių priemonių, pvz., apsikeitimo sandorių, atveju, 
kai sunku nustatyti emisiją.
Siekiant iki galo išspręsti šias problemas, geriausia galimybė būtų derinti abu principus ir 3 
straipsnyje, susijusiame su emisijos vieta, pasiūlyti papildomą sąlygą. Tokiu atveju, jei atitiktų 
bent viena 3 straipsnio sąlygų, mokestis būtų mokamas. 
Siekiant pasinaudoti visais emisijos vietos principo taikymo privalumais, kaip teisinę pasekmę 
taip pat reikėtų papildomai įtraukti mokesčio mokėjimo susiejimą su teisiniu sutarties 
vykdymo užtikrinimu. 
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 Mokesčio tarifai

Kad mokestis būtų lengvai įgyvendinamas ir būtų išvengiama konkurencijos iškreipimo 
vidaus rinkoje, numatyti tarifai turėtų būti paprasti įgyvendinti ir atspindėti įvairias finansinių 
priemonių ypatybes.
Komisijos pasiūlymas nustatyti minimalų 0,1 proc. tarifą akcijoms bei obligacijoms ir 
0,01 proc. tarifą išvestinėms finansinėms priemonėms iš tiesų atitinka šiuos principus. 
Kadangi abu tarifai yra palyginti maži ir kartu yra minimali rinką apsauganti, mažiausiai ją 
iškraipanti suderinimo priemonė bei sudaromos sąlygos lankstumui valstybių narių atveju, 
pagrįstai galima manyti, kad derėtų jais neapsiriboti.
Turto kategorijų diferencijavimas yra pagrįstas, nes akcijos ir obligacijos, palyginti su 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, pasižymi panašiu veikimu rinkoje. 
Išvestinių finansinių priemonių atveju, kai apskaičiuoti jų vertę daug sunkiau, sprendimas 
pasirinkti tariamąją vertę, kuri gali būti gerokai didesnė nei tikroji išvestinės finansinės 
priemonės rinkos vertė, pateisina mažesnio tarifo pasirinkimą.

 Geografinė taikymo sritis

Šios direktyvos patvirtinimas vienbalsiškai yra geriausias būdas įgyvendinti pasiūlymą 
siekiant išvengti rinkos iškraipymo ir toliau integruoti ES finansų rinkas. 
Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, jog FSM tipo mokesčių priemonės keliose valstybėse narėse jau 
įdiegtos arba dar dėl jų tariamasi, ES turėtų paspartinti šį procesą, kad būtų pašalinti 
iškraipymai tiesiogiai susijusiose srityse. Todėl, jeigu šios direktyvos nebūtų įmanoma 
patvirtinti taikant vienbalsiškumo taisyklę, valstybės narės galėtų pradėti taikyti šios 
direktyvos teisines nuostatas vadovaudamosi tvirtesnio bendradarbiavimo normomis.

 Įplaukų valdymas

Komisijos pasiūlyme nėra tiesioginių nuorodų į įplaukų valdymą. Pranešime pažymima, jog 
šiuo metu svarstomame teisės akto pasiūlyme dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos numatyta, kad įplaukų iš FSM dalis turi tapti ES nuosavais ištekliais. Įplaukos iš 
FSM taip pat galėtų būti susietos su konkrečia ES politika ir viešosiomis gėrybėmis, tarp 
kurių būtų ir paramos vystymuisi tikslų, kovos su klimato kaita, darnaus vystymosi ir 
socialinės gerovės būklės ES finansavimas, arba su nacionalinių biudžetų finansavimu, visų 
pirma kaip būdu palaikyti fiskalinio konsolidavimo pastangas. 


