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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopīgu finanšu darījuma nodokļa sistēmu un 
grozījumiem Direktīvā 2008/7/EK
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0594),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir apspriedusies (C7-0355/2011),

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar (2.) protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Kipras parlaments un 
Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, 
Budžeta komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2012),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
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finanšu darījuma nodokli (FDN).
Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares;
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības; papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem vai konkrētām politiskām 
vajadzībām.

finanšu darījuma nodokli (FDN). 
Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares; 
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības; papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem, cita starpā kā ieguldījumu 
fiskālajā konsolidācijā, vai konkrētām 
politiskām vajadzībām, jo īpaši tām, kas 
veicina izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Turklāt, ņemot vērā pašreizējo dziļo 
fiskālo krīzi un jo īpaši Eiropas 
Savienības lēnās izaugsmes prognozes, 
FDN varētu būt pozitīva ietekme uz vidēja 
un ilgtermiņa izaugsmes perspektīvu:
(a) samazinot neienesīgo darījumu 
nesamērīgo ieguldījumu un tādējādi 
palīdzot ievērojami samazināt turpmāku 
sistēmisko krīžu risku un līdz ar to arī 
lielās izmaksas saistībā ar šādu krīžu 
izplatīšanos;
(b) novirzot nodokļu slogu no darba 
ņēmējiem un produktīviem ieguldījumiem 
uz finanšu darbībām ar spēcīgu ārējo 
ietekmi uz tautsaimniecību;
(c) radot papildu ieņēmumus, lai 
finansētu valsts izdevumus, un veicinot 
ienākumu aplikšanu ar zemāku nodokļa 
likmi, kas ir svarīgs priekšnoteikums, lai 
palielinātu pieprasījumu un patēriņu, 
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tādējādi veicinot izaugsmi.

Or. en

Pamatojums

Nesen publicētie pētījumi rāda, ka FDN ieviešanas ietekme uz IKP līmeni varētu būt vismaz 
+0,25 %. Turklāt, pateicoties FDN, visvairāk maksātu tādi īstermiņa spekulanti kā riska 
ieguldījumu fondi vai ļoti biežas tirdzniecības pārstāvji. Tādā gadījumā FDN atturētu no 
īstermiņa spekulācijām, kas ir pretstatā ilgtermiņa ieguldījumiem. Visbeidzot, FND radītu 
papildu ieņēmumus.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) FDN savu divkāršo funkciju (radīt 
papildu ieņēmumus, izmantojot 
taisnīgāku nodokļu sistēmu attiecībā pret 
citām nozarēm, un ierobežot pārmērīgu 
un kaitējošu spekulāciju pašreizējā 
finanšu sistēmā) izpildītu vislabāk, ja tiktu 
īstenots visā pasaulē. Tomēr, tā kā nav 
noslēgts juridiski saistošs starptautisks 
nolīgums, Eiropas Savienībai, kas pārstāv 
pasaulē lielāko finanšu pakalpojumu 
tirgu, ir jāuzņemas vadošā loma, lai 
koordinētu, ieviestu un īstenotu labi 
izstrādātu FDN sistēmu, kas dos 
spēcīgāku impulsu starptautiska nolīguma 
noslēgšanai.

Or. en

Pamatojums

Pasaules mēroga nodoklis būtu labāks risinājums, bet, uzņemoties vadību, Eiropa dos spēcīgu 
politisku stimulu arī citiem doties tajā pašā virzienā.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ņemot vērā dalībvalstu saistības 
attiecībā uz šķēršļu novēršanu un 
turpmākas integrācijas veicināšanu 
iekšējā tirgū, kā uzsvērts Komisijas 
2011. gada 13. aprīļa paziņojumā „Akts 
par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, 
kā veicināt izaugsmi un vairot 
uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz jaunu 
izaugsmi”, šī direktīva jāīsteno ES līmenī.
Tomēr, lai paātrinātu progresu, atsevišķas 
dalībvalstis šīs direktīvas noteikumus 
varētu pieņemt, īstenojot ciešāku 
sadarbību saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 329. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ciešāka sadarbība, kas paredzēta LESD 326.–334. pantā, ir piemērota alternatīva procesa 
paātrināšanai.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Šī direktīva nepievēršas jautājumam 
par FDN ieņēmumu pārvaldību. Tomēr, 
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu 
Padomes regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, un jo īpaši noteikumus par 
ES pašu resursiem, direktīva varētu 
paredzēt, ka daļa FDN ieņēmumu tiek 
pārvaldīta ES līmenī — vai nu kā ES 
pašu resursu daļa, vai tieši saistīta ar 
konkrētām ES politikas jomām un 
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sabiedriskiem labumiem, tai skaitā 
attīstības palīdzības mērķu finansēšanu, 
cīņu pret klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu 
attīstību un ES sociālās labklājības 
stāvokli. Ja FDN tiks īstenots ES mērogā, 
tad saskaņā ar sākotnējām aplēsēm un 
atkarībā no tirgus reakcijas tā ieņēmumi 
ik gadu varētu sasniegt 
EUR 57 miljardus.

Or. en

Pamatojums

Jautājums par FDN resursu pārvaldību jāaplūko, ņemot vērā priekšlikumu par daudzgadu 
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz visiem finanšu 
darījumiem, ar nosacījumu, ka vismaz 
viena no darījuma pusēm ir reģistrēta 
dalībvalstī un ka dalībvalsts teritorijā 
reģistrēta finanšu iestāde ir darījuma puse 
un rīkojas uz sava rēķina vai uz citas 
personas rēķina vai rīkojas darījuma puses 
vārdā.

2. Šī direktīva saskaņā ar tās 3. pantu 
attiecas uz visiem finanšu darījumiem, kam 
piemērojami šādi nosacījumi:

(a) vismaz viena no darījuma pusēm ir 
reģistrēta dalībvalstī un dalībvalsts 
teritorijā reģistrēta finanšu iestāde ir 
darījuma puse un rīkojas uz sava rēķina vai 
uz citas personas rēķina vai rīkojas 
darījuma puses vārdā; vai
(b) darījums ietver finanšu instrumentu, 
ko emitējušas ES reģistrētas juridiskās 
personas.

Or. en
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Pamatojums

Piemērojot gan rezidences, gan arī emisijas principu, tiks nodrošināts, ka FDN attieksies uz 
visiem darījumiem un visiem dalībniekiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) tā ir puse, kas iesaistīta finanšu 
darījumā, kas ietver kādas dalībvalsts vai 
ES teritorijā emitētu finanšu instrumentu.

Or. en

Pamatojums

Šis papildu kritērijs nodrošinātu to, ka FDN var iekasēt arī uz emisijas principa pamata.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Emisija

1. Šajā direktīvā finanšu instruments tiek 
uzskatīts par emitētu kādas dalībvalsts vai 
ES teritorijā, ja to emitē kādā dalībvalstī 
reģistrēta juridiska persona.
2. Atvasināta instrumenta gadījumā 
nosacījums par emisiju kādas dalībvalsts 
vai ES teritorijā ir izpildīts, ja pamatā 
esošo instrumentu ir emitējusi kādā 
dalībvalstī reģistrēta juridiska persona.
3. Strukturēta instrumenta gadījumā 
nosacījums par emisiju kādas dalībvalsts 
vai ES teritorijā ir izpildīts, ja strukturētā 
instrumenta pamatā ir vai to finansē 
nozīmīga aktīvu vai finanšu instrumentu 



PR\891774LV.doc 11/17 PE480.888v01-00

LV

un atvasināto instrumentu daļa, 
atsaucoties uz finanšu instrumentiem, ko 
emitējusi kādā dalībvalstī reģistrēta 
juridiska persona.

Or. en

Pamatojums

Jaunajā pantā ir definēta finanšu instrumentu, atvasināto instrumentu un strukturēto 
instrumentu emisijas koncepcija.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Īpašumtiesību nodošana

1. Finanšu darījums, par kuru nav 
iekasēts FDN, tiek uzskatīts par juridiski 
neizpildāmu, un tā rezultātā nevar nodot 
īpašumtiesības uz pamatā esošo 
instrumentu.
2. Finanšu darījumam, kas minēts 
1. punktā, nevar veikt centrālo mijieskaitu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes ... Regulu (ES) Nr. .../2012 par 
ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem 
darījumu starpniekiem un darījumu 
reģistriem [EMIR], ne arī piemērot 
kapitāla pietiekamības prasības saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes ... 
Regulu (ES) Nr. .../2012 par kredītiestāžu 
un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās 
uzraudzības prasībām [CRD IV].
3. Automātisku e-maksājumu shēmu 
gadījumā ar maksājumu norēķinu aģentu 
līdzdalību vai bez tiem dalībvalsts nodokļu 
administrācija var izveidot nodokļu 
automātiskās elektroniskās iekasēšanas 
sistēmu un īpašumtiesību nodošanas 
sertifikātus.
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Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu nodokļa nemaksāšanas risku, FDN jāietver sistēma, kas paredz to, ka nodokļa 
nemaksāšanas gadījumā instrumenta pirkšanas vai pārdošanas līgumi nav izpildāmi. Saskaņā 
ar šo sistēmu instrumentam, kas nav aplikts ar nodokli, nevar veikt centrālo mijieskaitu, kas 
nodokļa nemaksātājam izmaksās daudz vairāk nekā pats nodoklis.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Finanšu darījums, par kuru nav 
iekasēts FDN, tiek uzskatīts par juridiski 
neizpildāmu, un tā rezultātā nevar nodot 
īpašumtiesības uz pamatā esošajiem 
aktīviem.

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu nodokļa nemaksāšanas risku, FDN jāietver sistēma, kas paredz to, ka nodokļa 
nemaksāšanas gadījumā instrumenta pirkšanas vai pārdošanas līgumi nav izpildāmi.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Lai dalībvalstu nodokļu iestādes 
varētu izpildīt šīs direktīvas noteikumus, 
jo īpaši attiecībā uz 3. punktā minēto 
administratīvo sadarbību, to rīcībā jābūt 
pietiekamiem cilvēkresursiem un 
tehniskajam aprīkojumam. Īpaša 
uzmanība jāpievērš ierēdņu apmācības 
nodrošināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodokļu iestādes varētu izpildīt šīs jaunās prasības, tās jāapgādā ar pietiekamiem 
personāla un tehnoloģiskajiem resursiem.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumā Komisija vismaz izvērtē FDN 
iespaidu uz iekšējā tirgus pareizu darbību, 
finanšu tirgiem un tautsaimniecību un ņem 
vērā nodokļu uzlikšanas attīstību finanšu 
nozarē starptautiskos mērogos.

Ziņojumā Komisija vismaz izvērtē FDN 
iespaidu uz iekšējā tirgus pareizu darbību, 
finanšu tirgiem un tautsaimniecību un ņem 
vērā nodokļu uzlikšanas attīstību finanšu 
nozarē starptautiskos mērogos, FDN 
darbības jomu un nepieciešamību atšķirt 
dažādus finanšu produktus un aktīvu 
kategorijas, ņemot vērā nodokļa likmi.

Or. en

Pamatojums

Atkarībā no FDN ietekmes uz tirgu, pārskatot direktīvu, varētu tikt paredzēta turpmāka 
nodokļa likmju diferenciācija starp dažādiem finanšu instrumentiem.



PE480.888v01-00 14/17 PR\891774LV.doc

LV

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Impulss saistībā ar Komisijas priekšlikumu par kopīgu finanšu darījuma nodokļa sistēmu

2008. gada pasaules finanšu krīze tautsaimniecībās ir izplatījusies ātri un pēkšņi, kā rezultātā 
pasaules ekonomika ir nonākusi dziļā recesijā, un tam ir plaša mēroga ietekme uz 
nodarbinātību. Nepieciešamība pēc glābšanas shēmām, lai ar publisko finansējumu glābtu 
tādas finanšu iestādes, kas ir pārāk lielas, lai pieļautu to bankrotu, ir ievērojami pasliktinājusi 
valsts finanšu stāvokli un novedusi pie turpmākas ekonomiskās lejupslīdes pasaules un 
Eiropas mērogā.

Šajā kontekstā tiek uzsvērti šādi punkti:
- finanšu nozare, kas ir viens no galvenajiem finanšu krīzes rādītājiem un kas ir saņēmusi 
ievērojamas valsts subsīdijas krīzes seku pārvarēšanai, nedod pietiekamu ieguldījumu, ņemot 
vērā šīs krīzes izmaksas. Laikā, kad ES pilsoņi saskaras ar ievērojamu tiešo un netiešo 
nodokļu palielinājumu un būtisku algu un pensiju samazinājumu, lielākā daļa finanšu nozares 
darbību un darījumu joprojām ir atbrīvota no nodokļiem;
- milzīgais finanšu darījumu skaita pieaugums pēdējos 10 gados un pāreja no ilgtermiņa 
ieguldījumiem uz īstermiņa domāšanu un ļoti spekulatīviem un riskantiem darījumiem, jo 
īpaši saistībā ar ļoti biežu tirdzniecību, skaidri parāda to, ka finanšu nozares galvenā loma ir 
mainījusies, no tautsaimniecības vajadzību finansēšanas pievēršoties tādām darbībām, kas 
neuzlabo produktivitāti un var nopietni ietekmēt tirgus cenas un valstu tautsaimniecību 
darbību;
- pašreizējās nopietnās finansiālās grūtības vairumā ES dalībvalstu būtiski traucē dalībvalstīm 
un ES risināt tādus svarīgus jautājumus kā izaugsmes finansēšana, ilgtspējīga un sociāla 
attīstība, cīņa pret klimata pārmaiņām un finansējums palīdzībai attīstības jomā. Nodokļu 
likmju paaugstināšana, tradicionālo nodokļu instrumentu pielietojuma jomas paplašināšana un 
turpmāka valsts izdevumu samazināšana nav ne pietiekams, ne arī ilgtspējīgs risinājums šīm 
problēmām. Tāpēc ir vajadzīgi progresīvi nodokļu instrumenti, kas nodokļu slogu no darba 
ņēmējiem un produktīviem ieguldījumiem var novirzīt uz nozarēm, kurām ir negatīva ārējā 
ietekme uz tautsaimniecību.

Ņemot to vērā, diskusijas par finanšu darījuma nodokļa (FDN) ieviešanu ir kļuvušas 
svarīgākas nekā jebkad agrāk. Salīdzinājumā ar citiem tradicionāliem nodokļu instrumentiem 
un dalībvalstu atšķirīgo ekonomikas politiku FDN priekšrocība ir tā, ka tam ir vairākas 
funkcijas:
- tas var radīt jaunus un būtiskus ieņēmumus (saskaņā ar jaunākajām aplēsēm — līdz pat 
EUR 57 miljardiem, ja tiks īstenots ES mērogā);
- tas var novirzīt nodokļu slogu uz darbībām, kurām ir negatīva ārējā ietekme, tādām kā ļoti 
bieža tirdzniecība un ārkārtīgi spekulatīvi finanšu darījumi, tādējādi nodrošinot taisnīgāku 
nodokļu sloga sadalījumu;
- tas var kļūt par šķērsli kaitīgiem spekulatīviem darījumiem ar ārkārtīgi lielu aizņemto 
līdzekļu īpatsvaru un līdz ar to kopā ar atbilstošu regulēšanas un uzraudzības režīmu sekmēt 
tirgus stabilizēšanu un nozares pārorientēšanu uz produktīviem ilgtermiņa ieguldījumiem.

Saskaņā ar nesen veiktu pētījumu (Stephany Griffith Jones un Avinash Persaud pētījums 
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„Finanšu darījumu nodokļi”) un Eiropas Komisijas pārskatīto ietekmes novērtējumu tiek 
prognozēts, ka FDN pozitīvā ietekme uz ES izaugsmi sasniegs 0,25 %:
- samazinot sistēmiskos riskus un neracionālo darījumu līmeni kopā ar ļoti biežu tirdzniecību, 
FDN var ievērojami samazināt jaunas krīzes iespējamību. Tā kā krīzes reālās izmaksas 
attiecībā uz izaugsmi ir milzīgas, FDN tādējādi var šīs izmaksas samazināt un nodrošināt 
pozitīvu ietekmi uz ES ilgtermiņa izaugsmi;
- kļūstot par jaunu finansējuma avotu fiskālajai konsolidācijai un svarīgākajiem 
ieguldījumiem izaugsmē un nodarbinātībā;
- novirzot nodokļu slogu uz citām darbībām. Tādā veidā ar FDN palīdzību varētu tikt 
samazināti vai mazāk palielināti nodokļi, ar kuriem apliek ienākumus un darbaspēku, tādējādi 
veicinot patēriņu un kopējo pieprasījumu.

Ņemot vērā finanšu nozares un tās pakalpojumu globalizēto raksturu, lai FDN varētu pilnā 
mērā uzņemties visu savu funkciju izpildi, tas jāievieš pēc iespējas plašākā mērogā. Tomēr, tā 
kā nav noslēgts starptautisks nolīgums, pasaules galvenajiem ekonomiskajiem partneriem ir 
jāuzņemas lielāka loma. Šodien ES pārstāv pasaulē lielāko finanšu tirgu, tādēļ tās pienākums 
ir spert pirmo soli, koordinējot labi izstrādātas un viegli ieviešamas FDN sistēmas izveidi, kas 
dos spēcīgāku impulsu starptautiska nolīguma noslēgšanai.

Savā rezolūcijā par novatorisku finansēšanu pasaules un ES mērogā (P7_TA-PROV 
(2011)0080) Eiropas Parlaments norādīja, ka „ES jāveicina FDN ieviešana pasaules mērogā, 
bet, ja tas neizdodas, FDN vispirms jāīsteno Eiropas mērogā”, un aicināja Komisiju 
„nekavējoties sagatavot priekšizpēti, ņemot vērā to, ka visā pasaulē ir nepieciešami vienlīdzīgi 
apstākļi, un nākt klajā ar konkrētiem tiesību aktu priekšlikumiem”.
Atbildot uz šo rezolūciju, Eiropas Komisija kopā ar savu tiesību akta priekšlikumu iesniedza 
ietekmes novērtējumu, kurā norādīts, ka FDN ieviešana ES mērogā ir iespējama.

Labi izstrādāts un viegli īstenojams FDN

Galvenie uzdevumi saistībā ar FDN ieviešanu ES mērogā ir šādi:
- nepieļaut darījumu pārcelšanu uz jurisdikcijām ārpus ES;
- novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;
- nepieļaut izmaksu pārnešanu uz patērētājiem un pilsoņiem.

Tāpat kā izmantojot jebkuru nodokļu instrumentu, izvairīšanās no nodokļiem un nodokļu 
nemaksāšana tiek mazināta, nevēlamu darbību no ienesīga un zema riska pasākuma padarot 
par neienesīgu un riskantu pasākumu. Attiecībā uz FDN tas nozīmē zemu nodokļa likmi, lai 
izvairīšanos padarītu par neienesīgu pasākumu, un nopietnas sekas nodokļu nemaksāšanas 
gadījumā, lai to padarītu par riskantu.

Dažādās jurisdikcijās visā pasaulē ir ieviesti vairāki FDN veida instrumenti, bet lielākais 
„veiksmes stāsts” attiecas uz zīmognodevu (kas par iedzīvotāju nodrošinājuma īpašumtiesību 
nodošanu jāmaksā visām darījuma pusēm), jo ir pierādījies, ka no tās ir ļoti grūti izvairīties un 
tā dod ievērojamus ienākumus attiecīgajām jurisdikcijām.

Komisijas priekšlikuma galvenie aspekti
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Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē Komisija lēmumu iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
finanšu darījuma nodokļa ieviešanu, pilnībā aptverot galveno argumentāciju, ko savā 
rezolūcijā par novatorisku finansēšanu pasaules un ES mērogā (P7_TA-PROV (2011)0080) 
izvirzīja Eiropas Parlaments.

 Direktīvas darbības joma

Komisijas priekšlikums attiecas uz darījumiem, kas saistīti ar visa veida vērtspapīriem 
(akcijām, pašu kapitālu, obligācijām un ar tiem saistītajiem atvasinājumiem), kā arī visa veida 
tirdzniecības darījumiem regulētās vai neregulētās platformās. Izslēdzot primāros akciju un 
obligāciju (bet ne uz tiem balstīto atvasinājumu) tirgus, reālās pasaules kapitāla piesaistīšanas 
vajadzības iespējams atstāt neskartas.
Nodokļa darbības joma attiecas tikai uz finanšu iestādēm, kas darbojas vai nu uz sava rēķina, 
vai uz citu personu rēķina. Valstu centrālās bankas, Eiropas Centrālā banka un ES izveidotās 
struktūras ir vienīgās finanšu iestādes, uz kurām šī direktīva neattiecas, un tas ir pareizi, lai 
izvairītos no nevēlamas ārējās ietekmes uz monetāro politiku vai finanšu nozares 
refinansēšanas iespējām. Tomēr ir skaidri jānorāda, ka šis izņēmums ir spēkā tikai tik ilgi, 
kamēr vien šo iestāžu darījumi atbilst to galvenajai publiskajai funkcijai.

 Rezidences princips

Komisijas priekšlikumā noteikts, ka, lai nodoklis būtu iekasējams, darījuma partnerim jābūt 
reģistrētam kādas dalībvalsts teritorijā.
Tas attiecas uz visiem ES reģistrēto finanšu iestāžu darījumiem, bet ne uz visiem ES 
izcelsmes finanšu instrumentiem. Tādā veidā nodoklis tiks uzlikts ES finanšu iestādes 
darījumam ar ārpuskopienas valsts izcelsmes finanšu instrumentiem, kam var būt pozitīva 
ietekme uz šā instrumenta tirgu, bet ārpus ES esošas iestādes darījumam ar ES instrumentiem 
nodoklis uzlikts netiks, tādējādi radot neizdevīgus konkurences apstākļus ES iestādēm.

 Emisijas princips

Labākais veids, kā izvairīties no nepilnībām tiesību aktos un radīt neizdevīgus konkurences 
apstākļus, ir sekot zīmognodevas piemēram un uzlikt nodokli ikvienam darījumam ar finanšu 
instrumentu, ko emitējusi kādas dalībvalsts vai ES teritorijā reģistrēta juridiska persona.
Tomēr, lai gan šī prasība ir pilnībā piemērojama obligācijām un akcijām, tā var radīt dažas 
problēmas attiecībā uz tādiem atvasinājumiem kā mijmaiņas darījumi, kuru gadījumā ir grūti 
noteikt emisiju.
Lai pilnībā atrisinātu šo problēmu, labākā izvēle būtu abu principu apvienošana un papildu 
nosacījuma izvirzīšana 3. pantā attiecībā uz emisijas vietu. Tādējādi nodoklis būtu jāmaksā, ja 
tiktu izpildīts kāds no 3. panta nosacījumiem.
Lai izmantotu visas emisijas principa priekšrocības, kā tiesiskās sekas jānorāda arī nodokļa 
samaksas saistība ar līguma juridisko izpildāmību.

 Nodokļa likmes

Lai nodoklis būtu viegli īstenojams un lai izvairītos no iekšējā tirgus kropļojumiem, 
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paredzētajām likmēm jābūt vienkārši īstenojamām un jāatspoguļo finanšu instrumentu 
atšķirīgās īpašības.
Komisijas priekšlikums akcijām un obligācijām noteikt minimālo likmi 0,1 % apmērā, bet 
atvasinājumiem — 0,01 % apmērā patiešām atbilst šiem principiem. Abas likmes ir 
salīdzinoši zemas un tai pašā laikā nodrošina minimālo drošības pasākumu saskaņošanu 
vismazāk kropļojošā veidā un pieļauj elastīgumu, ja kāda dalībvalsts uzskata, ka tās ir 
jāpaaugstina.
Diferenciācija starp aktīvu kategorijām ir pamatota, jo akcijām un obligācijām ir līdzīga 
uzvedība tirgū salīdzinājumā ar atvasinājumiem.
Atvasinājumu gadījumā, kur to vērtības noteikšana ir daudz sarežģītāka, lēmums izvēlēties 
nosacītu vērtību (kas var būt ievērojami augstāka par atvasinājuma reālo tirgus vērtību), 
pamato zemākas likmes izvēli.

 Ģeogrāfiskais mērogs

Direktīvas vienprātīga pieņemšana ir labākais veids, kā īstenot šo priekšlikumu, lai izvairītos 
no kropļojumiem un turpinātu finanšu tirgu integrāciju ES.
Tomēr, tā kā vairāki FDN veida nodokļu instrumenti vai nu ir jau ieviesti, vai arī par tiem 
notiek diskusijas vairākās dalībvalstīs, ES ir jāpaātrina process, lai novērstu kropļojumus 
attiecīgajās jomās. Tāpēc, ja šīs direktīvas vienprātīga pieņemšana nav iespējama, dalībvalstis 
var ieviest šīs direktīvas tiesību normas, īstenojot ciešāku sadarbību.

 Ieņēmumu pārvaldība

Komisijas priekšlikumā nav tiešas atsauces uz ieņēmumu pārvaldību. Ziņojumā norādīts, ka 
pašlaik apspriestais tiesību akta priekšlikums par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam paredz to, ka daļa FDN ieņēmumu kļūs par ES pašu resursiem. FDN ieņēmumi 
varētu būt saistīti arī ar konkrētām ES politikas jomām un sabiedriskajiem labumiem, tai 
skaitā attīstības palīdzības mērķu finansēšanu, cīņu pret klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu 
attīstību un sociālās labklājības stāvokli ES, vai arī ar valstu budžetu finansēšanu, jo īpaši kā 
atbalstu fiskālās konsolidācijas pasākumiem.


