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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas dėl finansinių sandorių mokesčio (FSM) − atsakymas į pakartotinius 
raginimus visoje Europos Sąjungoje reikalauti finansų sektoriaus indėlio siekiant padengti 
dabartinės krizės sąnaudas. Pranešėjas teigiamai vertina šį pasiūlymą, kuriame atsižvelgta į 
Europos Parlamento raginimus imtis veiksmų šioje srityje.

FSM iš esmės yra susijęs su bendrąja rinka. Tokio FSM Europos teisine sistema siekiama 
dvejopo tikslo: teisingumo, kadangi finansiniai sandoriai daugiausia tebėra neapmokestinti, 
nors kiti ekonominiai sandoriai apmokestinti, ir suderinimo, nes turi būti laikomasi vienodo 
europinio požiūrio į finansinių sandorių apmokestinimą taikant mokesčio tarifus, kurie, jei ir 
ne vienodi visoje ES, būtų bent panašūs ir nustatyti pagal bendrą žemiausią tarifą.

FSM taip pat glaudžiai susijęs su tikslu visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos potencialą 
siekiant atgaivinti ekonomikos augimą Europoje ir tokiu būdu sudaryti patiems sau galimybę 
pasiekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytus tikslus. Investicijos į bendrąją rinką yra būtinos 
ir jos turėtų būti teikiamos iš Europos finansavimo šaltinio. Todėl FSM, iš kurio pajamos 
didina bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą, prisidės surenkant pinigus, kurių reikia Europai 
nuosekliai investuojant į savo ekonominę pažangą.

Taigi akivaizdu, kad FSM turi būti taikomas visos ES teritorijoje. ES turi bendrą rinką ir savo 
biudžetą, o euro zona jų neturi. FSM, kuris duoda naudos ES biudžetui ir todėl yra priemonė 
dinamiškai bendrai rinkai užtikrinti, negali būti niekuo kitu, o tik FSM, taikomu visoje 
Sąjungoje, ir todėl naudojamu visuose pagrindiniuose Europos finansų centruose. Bet kokia 
šio principo išimtis sąlygotų nepriimtinus bendrosios rinkos veikimo iškraipymus. 

FSM turi užtikrinti pakankamas pajamas, kad būtų atliekamas jo, kaip politinės priemonės 
krizei įveikti, vaidmuo, o tuo tarpu dėl jo modelio neturėtų vykti tokių finansinių priemonių ir 
institucijų, kurios yra skiriamasis Europos finansų sektoriaus ženklas arba kurios užtikrina 
ypatingą plėtros potencialą Europos finansų centrams, perkėlimas. Jį taikant taip pat neturi 
būti paskatinta nenaudoti tokių investavimo priemonių, kurių reikia ES, kad būtų užtikrintas 
ekonomikos augimas ir sąžiningas pensininkų pajamų pakeitimas. 

Štai kodėl pranešėjas siūlo, kad investiciniams fondams, kuriems taikomi KIPVPS teisės 
aktai, ir pensijų fondams mokesčių tarifo klausimu būtų taikomas diferencijuotas požiūris ir 
kad tikslinga būtų jiems taikyti sumažintą 0,01 proc. tarifą. 

Dėl struktūrizuotų finansinių produktų, kurių skaidrumo smarkiai trūko visoms dėl jų 
sandorius sudarančioms šalims, ir dėl piktnaudžiavimo jais kilo finansinis sąmyšis sprogus 
Jungtinių Valstijų nekilnojamojo turto burbului. Prekyba tokiomis priemonėmis yra intensyvi, 
jos apimtis milžiniška ir mokestinės pajamos, kurių galima tikėtis apmokestinus tas 
priemones, didžiulės. Jei ėmus taikyti šį mokestį būtų perkelti tam tikri prekybos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, įskaitant sparčiosios prekybos kategoriją, elementai, toks 
perkėlimas nepadarytų žalos Europos bendros kapitalo rinkos plėtrai. 
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Taigi jiems turėtų būti taikomas 0,1 proc. bazinis mokesčio tarifas, todėl pranešėjas siūlo šį 
tarifą taikyti su susitarimais dėl išvestinių finansinių priemonių susijusiems finansiniams 
sandoriams. 

Komisijos poveikio įvertinimas nuo pirmojo jo pristatymo Europos Parlamentui dienos buvo 
papildytas ir nei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas, nei pranešėjas nebuvo 
supažindinti su papildomų ar naujų Komisijos išvadų medžiaga. Pranešėjas piktinasi, kad dėl 
šios priežasties komitetas negalėjo išnagrinėti paties naujausio įvertinimo medžiagos. Vis 
dėlto turiu pasakyti, kad ir perkėlimo rizika, ir tikėtinas FSM poveikis Europos Sąjungos 
ekonomikos augimui buvo apžvelgti taip, kad buvo parodytas akivaizdžiai mažiau negatyvus 
vaizdas nei pateiktas paskelbtame poveikio įvertinime. Todėl FSM aktualumas ir svarba 
bendrosios rinkos tikslų įgyvendinimui tampa ne tik šios nuomonės, bet ir viso Europos 
Parlamento nuomonės svarbiausiu klausimu.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos 
direktyvą 93/22/EEB, I priede pateiktos 
finansinių priemonių apibrėžtys apima 
kolektyvinio investavimo subjektų 
investicinius vienetus. Tai reiškia, kad 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), 
kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo 1 straipsnio 
2 dalyje, ir alternatyvaus investavimo 

(4) 2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos 
direktyvą 93/22/EEB, I priede pateiktos 
finansinių priemonių apibrėžtys apima 
kolektyvinio investavimo subjektų 
investicinius vienetus. Tai reiškia, kad 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), 
kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo 1 straipsnio 
2 dalyje, ir alternatyvaus investavimo 
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fondų (AIF), kaip apibrėžta 2011 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2011/61/ES dėl 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, 
kuria iš dalies keičiami direktyvos 
2003/41/EB ir 201019/65/EB bei 
reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) 
Nr. 1095/2010, 4 straipsnio 1 dalies 
a punkte, akcijos ir investiciniai vienetai 
yra finansinės priemonės. Todėl šių 
priemonių pasirašymas ir išpirkimas yra 
sandoriai, kuriems turėtų būti taikomas 
FSM;

fondų (AIF), kaip apibrėžta 2011 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2011/61/ES dėl 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, 
kuria iš dalies keičiami direktyvos 
2003/41/EB ir 201019/65/EB bei 
reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) 
Nr. 1095/2010, 4 straipsnio 1 dalies 
a punkte, akcijos ir investiciniai vienetai 
yra finansinės priemonės. Todėl šių 
priemonių pasirašymas ir išpirkimas yra 
sandoriai, kuriems turėtų būti taikomas 
FSM. Vis dėlto ypatingas KIPVPS 
pobūdis ir jų svarba visapusiškam vidaus 
rinkos potencialo panaudojimui 
pagrindžia tai, kad jiems taikytinas 
specialus žemesnis mokesčio tarifas. Tas 
pat turi būti taikoma pensijų fondams 
arba įstaigoms, atsakingoms už profesinių 
pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir 
priežiūros1 6 straipsnio a punkte;
__________
1. OL L 235, 2003 9 23, p. 10.

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad būtų galima pasiekti šios 
direktyvos derinimo tikslą, reikėtų 
nustatyti pakankamai didelius minimalius 
mokesčio tarifus. Kartu jie turi būti 
pakankamai žemi, kad būtų sumažintas 
veiklos perkėlimo pavojus;

(14) kad būtų galima pasiekti šios 
direktyvos suderinimo tikslus, reikėtų 
nustatyti pakankamai didelius minimalius 
mokesčio tarifus reikalaujant iš finansų 
sektoriaus atitinkamo indėlio dengiant 
ekonominės krizės sąnaudas ir skatinant 
realiąją ekonomiką Sąjungoje. Kartu jie 
turi būti pakankamai žemi, kad būtų 
sumažintas veiklos perkėlimo pavojus;
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Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) 2011 m. birželio 29 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo 
dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos, kuriuo siekiama dabartinę 
Sąjungos biudžeto finansavimo sistemą 
pakeisti nauja sistema visapusiškai 
pasinaudojus galimybėmis, suteikiamomis 
pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo. Pasiūlyme nustatyta, kad FSM 
yra galimi nauji nuosavi ištekliai, kuriuos 
galima naudoti bendrojo Sąjungos 
biudžeto reikmėms. Taikant FSM būtų 
galima gauti papildomų biudžeto pajamų 
ekonomikos augimo skatinimo politikos 
kryptims, kurias įgyvendinant siekiama 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
tikslų, ir būtų didinamas vidaus rinkos 
potencialas. 2011 m. lapkričio 9 d. 
Komisija priėmė iš dalies pakeistą 
pasiūlymą, kuriame pateiktas patobulintas 
ir išsamiau išdėstytas birželio 29 d. 
pasiūlymas užtikrinus suderinimą su šia 
direktyva ir nustačius, ką Komisija siūlo, 
kad FSM būtų bendrojo ES biudžeto 
pajamų šaltinis.

Or. en

Pagrindimas

Pajamos iš Europos FSM turi papildyti bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą, nes šis mokestis 
yra, logiškai mąstant, nuosavi ištekliai ir todėl, kad surinktos pajamos gali būti naudojamos 
skatinant pastangas sukurti bendrąją rinką ir siekiant ekonomikos augimo strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinant tikslingą investavimo politiką. Komisija ketina pateikti 
pasiūlymą, kuris pagrįstų tokią tvarką. Todėl į šią direktyvą reikia įtraukti aiškią nuorodą į 
tai, kad pajamos iš FSM papildytų bendrąjį ES biudžetą, ir į ryšį su pasiūlymu dėl nuosavų 
išteklių.
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Ši direktyva turi įsigalioti labai 
greitai kartu įgyvendinant kitas finansų 
rinkų reguliavimo, vidaus rinkos veikimo 
skatinimo ir teisinio aiškumo užtikrinimo 
priemones. Todėl ši direktyva turi būti 
perkelta į nacionalinę teisę iki 2012 m. 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad FSM turi būti laikomas dalimi politinių pastangų siekiant reguliuoti 
finansų rinkas, įveikti krizę ir plėtoti bendrąją rinką, kad būtų skatinamas realiosios 
ekonomikos augimas, reikėtų pradėti jį rinkti kiek galima greičiau. Tai taip pat būtina 
siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, ypač todėl, kad valstybės narės svarsto galimybę pradėti 
vienašališkai taikyti panašias priemones. Taigi ši direktyva turėtų būti perkelta į nacionalinę 
teisę iki 2012 m. pabaigos ir įsigalioti 2013 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Komisija turėtų sugebėti peržiūrėti 
šią direktyvą ir pasiūlyti pakeisti ją 
reglamentu, ypač jei paaiškės didesnė 
tikimybė, jog pagal reglamentą bus 
pasiekti su vidaus rinka ir suderinimu 
susiję jos tikslai;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie tarifai negali būti mažesni nei: Šie tarifai negali būti mažesni nei 
0,1 proc., išskyrus:

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 0,1 % 5 straipsnyje minimų finansinių 
sandorių atveju;

(a) finansinius sandorius, susijusius su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais 
(KIPVPS), kaip apibrėžta 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius subjektais (KIPVPS)1, kuriems 
taikomas ne mažesnis kaip 0,01 proc. 
tarifas;

____________
1 OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 0,01 % 6 straipsnyje minimų 
finansinių sandorių atveju.

(b) finansinius sandorius, susijusius su 
pensijų fondu arba įstaiga, atsakinga už 
profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/41/EB 6 straipsnio a 
punkte, kuriems taikomas ne mažesnis 
kaip 0,01 proc. tarifas.
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Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a straipsnis
Mokestinių pajamų surinkimas į Europos 

Sąjungos biudžetą
Iš FSM gautos mokestinės pajamos 
papildo bendrąjį Europos Sąjungos 
biudžetą.

Or. en

Pagrindimas

Pajamos iš Europos FSM turi papildyti bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą, nes šis mokestis
yra, logiškai mąstant, nuosavi ištekliai ir todėl, kad surinktos pajamos gali būti naudojamos 
skatinant pastangas sukurti bendrąją rinką ir siekiant ekonomikos augimo strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinant tikslingą investavimo politiką. Komisija ketina pateikti 
pasiūlymą, kuris pagrįstų tokią tvarką. Todėl į šią direktyvą reikia įtraukti aiškią nuorodą į 
tai, kad pajamos iš FSM papildytų bendrąjį ES biudžetą, ir į ryšį su pasiūlymu dėl nuosavų 
išteklių.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmojoje Komisijos ataskaitoje pagal 
pirmą dalį įvertinama galimybė pakeisti 
šią direktyvą reglamentu dėl bendros 
FSM sistemos, taip pat dėl bendro 
fiksuotų mokesčių tarifų kiekvienai 
sandorių kategorijai rinkinio taikymo 
visoje Sąjungoje.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi Europos FSM įvedimu siekiama aiškaus suderinimo bendrojoje rinkoje tikslo, kyla 
logiškas klausimas, ar reglamentas nebūtų tinkamesnė teisinė priemonė šiam mokesčiui įvesti 
nei direktyva. Reglamente galėtų būti nustatytas bendras mokesčio tarifas kiekvienai 
finansinių sandorių kategorijai visoje Sąjungoje ir nustatytos techninės pajamų iš FSM 
surinkimo į bendrąjį Sąjungos biudžetą taisyklės. 

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 
2013 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad 
būtų laikomasi šios direktyvos. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir 
šios direktyvos atitikties lentelę. 

1. Valstybės narės iki 2012 m. gruodžio 
31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus 
teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų priemonių tekstus. 

Tas nuostatas jos taiko nuo 2014 m. 
vasario 1 d.

Tas priemones jos taiko nuo 2013 m. 
sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 
narės.

Valstybės narės, priimdamos tas 
priemones, daro jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas 
oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo 
tvarką nustato valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore 
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.
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