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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums attiecībā uz finanšu darījuma nodokli (FDN) ir atbildes reakcija uz 
atkārtotajiem aicinājumiem, kas izskan visā Eiropas Savienībā, prasīt no finanšu sektora 
ieguldījumu pašreizējās krīzes radīto izmaksu segšanā. Referents atzinīgi vērtē šo 
priekšlikumu, kas atbilst arī Eiropas Parlamenta prasībai pēc rīcības šajā jomā.

FDN pēc definīcijas ir vienotā tirgus iezīme. FDN Eiropas līmeņa tiesiskam regulējumam ir 
divi mērķi: taisnīgums, jo finanšu darījumi, pretēji visiem citiem ekonomiskajiem 
darījumiem, lielākoties netiek aplikti ar nodokli, un saskaņošana, jo ir nepieciešama vienota 
Eiropas līmeņa pieeja finanšu darījumu aplikšanai ar nodokli, paredzot likmes, kas — ja arī 
nav vienādas visā Eiropā — vismaz ir salīdzināmas un noteiktas, pamatojoties uz kopīgu 
minimālo vērtību.

FDN ir arī cieši saistīts ar mērķi pilnībā atraisīt vienotā tirgus potenciālu, lai atjaunotu Eiropas 
izaugsmi un tādējādi ļautu sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” izklāstītos mērķus. Ir 
nepieciešami ieguldījumi vienotajā tirgū, un tiem jānāk no Eiropas. Tādējādi FDN, kura 
radītie ieņēmumi nonāktu Eiropas Savienības vispārējā budžetā, palielinātu līdzekļus, kas 
nepieciešami konsekventiem Eiropas ieguldījumiem savas ekonomikas izaugsmes 
nodrošināšanai.

Tādēļ ir skaidrs, ka FDN jāpiemēro visā ES teritorijā. ES ir vienots tirgus un savs budžets, 
savukārt euro zonai to nav. FDN, kas nonāk ES budžetā un tādējādi veicina vienotā tirgus 
dinamisku attīstību, var būt tikai tāds FDN, kuru piemēro visā Savienībā un līdz ar to — visos 
svarīgākajos Eiropas finanšu centros. Jebkāds izņēmums attiecībā uz šā principa piemērošanu 
izraisītu nepieņemamus vienotā tirgus darbības izkropļojumus.

FDN jārada pietiekami daudz ieņēmumu, lai tas kalpotu kā politisks instruments krīzes 
pārvarēšanai, vienlaikus šā nodokļa režīmam neizraisot to finanšu instrumentu un iestāžu 
ievērojamu pārvietošanu, kuri ir Eiropas finanšu nozares raksturīga iezīme vai kuriem piemīt 
īpašs Eiropas finanšu centru attīstības potenciāls. Minētais nodoklis arī nedrīkst traucēt šādu 
ieguldījumu instrumentu darbību, kuri ES ir nepieciešami, lai nodrošinātu ekonomikas 
attīstību un taisnīgu ienākumu aizstājēju pensionētiem iedzīvotājiem.

Tādēļ referents ierosina, lai ieguldījumu fondiem, kurus reglamentē tiesību akti PVKIU jomā, 
un pensiju fondiem tiktu piemērota diferencēta nodokļa likme, t. i. samazināta likme 0,01 % 
apmērā.

Kopš ASV nekustamā īpašuma tirgus burbuļa plīšanas strukturētie finanšu produkti, 
darījumos ar kuriem visām iesaistītajām personām trūkst pārredzamības, un to ļaunprātīga 
izmantošana ir veicinājusi finanšu sektora satricinājumus. Tirdzniecība ar šādiem 
instrumentiem ir intensīva, to apjoms — milzīgs un līdz ar to ieņēmumi, ko varētu gūt no to 
aplikšanas ar nodokli, — ļoti lieli. Ja šā nodokļa piemērošana izraisītu atsevišķu atvasināto 
instrumentu tirdzniecības elementu pārvietošanu, tostarp augsta biežuma tirdzniecības 
kategorijā, šāda pārvietošana nekaitētu Eiropas kapitāla vienotā tirgus attīstībai.
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Tādēļ tiem būtu jāpiemēro nodokļa pamatlikme 0,1 % apmērā, un tāpēc referents ierosina šo 
likmi piemērot finanšu darījumiem, kas saistīti ar atvasināto instrumentu līgumiem.

Kopš brīža, kad Komisija pirmo reizi iepazīstināja Eiropas Parlamentu ar ietekmes 
novērtējumu, tā to ir papildinājusi, neinformējot ne Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju, ne referentu par papildu vai jauniegūto rezultātu būtību. Referents pauž sašutumu, 
ka komitejai tādējādi nav tikusi dota iespēja iepazīties ar visjaunākā novērtējuma būtību. 
Tomēr ir jāatzīst, ka ir pārskatīts gan pārvietošanas risks, gan sagaidāmā FDN ietekme uz 
Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmi, iezīmējot mazāk negatīvu priekšstatu par to, kas 
bija atspoguļots iepriekš publicētajā ietekmes novērtējumā. Tādējādi FDN nozīmīgums 
vienotā tirgus mērķu sasniegšanā kļūst ne tikai par šā atzinuma, bet arī par visa Eiropas 
Parlamenta atzinuma galveno elementu.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Finanšu instrumentu definīcija Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. 
aprīļa Direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas 
uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko 
groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 
93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ 
Padomes Direktīvu 93/22/EEK, 
I pielikumā aptver kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu vienības. Tas nozīmē, ka 
akcijas un sertifikāti pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumos (PVKIU), kas definēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu
uzņēmumiem (PVKIU) 1. panta 2. punktā, 
un alternatīvajos ieguldījumu fondos (AIF), 
kas definēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvas 
2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu 

(4) Finanšu instrumentu definīcija Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un 
ar ko groza Padomes Direktīvas 
85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
93/22/EEK, I pielikumā aptver kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu vienības. Tas 
nozīmē, ka akcijas un sertifikāti pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumos (PVKIU), kas definēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) 1. panta 2. punktā, 
un alternatīvajos ieguldījumu fondos (AIF), 
kas definēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvas 
2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu 
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fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem 
Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 
201019/65/EK, Regulā (EK) 
Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) 
Nr. 1095/2010 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir finanšu instrumenti. 
Tādēļ šo instrumentu parakstīšana un 
dzēšana ir darījumi, uz kuriem jāattiecas 
FDN.

fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem 
Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 
201019/65/EK, Regulā (EK) 
Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) 
Nr. 1095/2010 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir finanšu instrumenti. 
Tādēļ šo instrumentu parakstīšana un 
dzēšana ir darījumi, uz kuriem jāattiecas 
FDN. Tomēr īpašas — zemākas —
nodokļa likmes piemērošanu PVKIU 
attaisno to īpašais raksturs un to 
svarīgums iekšējā tirgus potenciāla 
pilnīgā izmantošanā. Tas pats attiecas uz 
pensiju fondiem vai papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūcijām, kas 
definētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību1

6. panta a) punktā.
__________
1 OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Nodokļa minimālās likmes būtu 
nosakāmas pietiekami augstas, lai būtu 
iespējams sasniegt šās direktīvas noteikto
saskaņotības mērķi. Tajā pašā laikā tām ir 
jābūt pietiekami zemām, lai minimizētu 
darbības pārcelšanas risku.

(14) Nodokļa minimālās likmes būtu 
jānosaka tādā līmenī, kas ļauj sasniegt 
nospraustos mērķus, proti, šīs direktīvas 
saskaņošanu, finanšu nozares pienācīga 
ieguldījuma noteikšanu ekonomikas 
krīzes izmaksu segšanā un reālās 
ekonomikas atbalstīšanu Eiropas 
Savienībā. Tajā pašā laikā tām ir jābūt 
pietiekami zemām, lai minimizētu darbības 
pārcelšanas risku.

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Komisija 2011. gada 29. jūnijā
pieņēma priekšlikumu Padomes 
lēmumam par Eiropas Savienības pašu 
resursu sistēmu, lai aizstātu pašreizējo 
Savienības budžeta finansēšanas sistēmu 
ar jaunu, pilnībā izmantojot iespējas, 
kuras paredz Līgums par Eiropas 
Savienības darbību. Priekšlikumā FDN 
identificēts kā iespējamais jaunais pašu 
resursu veids Savienības vispārējā 
budžeta finansēšanai. FDN ļautu gūt 
papildu budžeta ieņēmumus tādu 
izaugsmi veicinošu politikas virzienu 
finansēšanai, kuri paredzēti stratēģijā 
„Eiropa 2020” izklāstīto mērķu 
sasniegšanai, kā arī palielinātu iekšējā 
tirgus potenciālu. 2011. gada 9. novembrī 
Komisija pieņēma grozītu priekšlikumu, 
kas uzlabo un papildina 29. jūnijā 
pieņemto priekšlikumu, nodrošinot 
saskaņotību ar šo direktīvu un izklāstot 
Komisijas priekšlikumus, kā FDN 
izmantot par ES vispārējā budžeta 
ieņēmumu avotu.

Or. en

Pamatojums
No Eiropas līmeņa FDN gūtajiem ieņēmumiem jānonāk ES budžetā gan tāpēc, ka tas ir 
loģisks pašu resursu veids, gan tāpēc, ka tādējādi gūtos ieņēmumus var izmantot, lai veicinātu 
vienotā tirgus izveides pabeigšanu un stratēģijā „Eiropa 2020” izklāstīto mērķu sasniegšanu, 
īstenojot uz konkrētu mērķi orientētu ieguldījumu politiku. Komisija plāno iesniegt 
priekšlikumu, kas atvieglotu šādas kārtības noteikšanu. Tādēļ direktīvā jāparedz skaidra 
atsauce uz FDN ieņēmumu iekļaušanu ES vispārējā budžetā un saikne ar priekšlikumu par 
pašu resursiem.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Šai direktīvai jāstājas spēkā ļoti drīz, 
saskaņojot to ar citiem centieniem regulēt 
finanšu tirgus, uzlabot iekšējā tirgus 
darbību un radīt juridisko noteiktību. 
Direktīvas transponēšana būtu jāpabeidz 
līdz 2012. gada beigām.

Or. en

Pamatojums
Ņemot vērā to, ka FDN ir jāuzskata par finanšu tirgu regulēšanas, krīzes pārvarēšanas un 
vienotā tirgus darbības uzlabošanas politisko centienu elementu, lai veicinātu reālās 
ekonomikas izaugsmi, ir vēlams to sākt piemērot pēc iespējas drīz. Tas ir nepieciešams arī, lai 
panāktu juridisko noteiktību, it īpaši tāpēc, ka dalībvalstis apsver iespēju līdzīgus 
instrumentus ieviest vienpusēji. Tādēļ direktīva būtu jātransponē līdz 2012. gada beigām, un 
tai būtu jāstājas spēkā 2013. gada 1. janvārī.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Komisija būtu jāpilnvaro pārskatīt 
šo direktīvu un ierosināt tās aizstāšanu ar 
regulu, it īpaši gadījumā, ja izrādītos, ka 
regula ir piemērotāka tās ar iekšējo tirgu 
un saskaņošanu saistīto mērķu 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Likmes nav zemākas kā: Likmes nav zemākas kā 0,1 %, izņemot 
šādus gadījumus:
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 0,1 % par 5. pantā norādītajiem 
finanšu darījumiem;

(a) finanšu darījumiem, kas saistīti ar to 
PVKIU akcijām un sertifikātiem, kuri 
definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvas 
2009/65/EK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)1

1. panta 2. punktā, piemēro likmi, kas nav 
zemāka par 0,01 %;
____________
1 OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 0,01 % par 6. pantā norādītajiem
finanšu darījumiem.

(b) finanšu darījumiem, kas saistīti ar
pensiju fondiem vai papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūcijām, kuras 
definētas Direktīvas 2003/41/EK  6. panta 
a) punktā, piemēro likmi, kas nav zemāka 
par 0,01 %.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Nodokļu ieņēmumu iekļaušana Eiropas 

Savienības budžetā
No FDN gūtie ieņēmumi nonāk Eiropas 
Savienības budžetā.

Or. en

Pamatojums
No Eiropas līmeņa FDN gūtajiem ieņēmumiem jānonāk ES budžetā gan tāpēc, ka tas ir 
loģisks pašu resursu veids, gan tāpēc, ka tādējādi gūtos ieņēmumus var izmantot, lai veicinātu 
vienotā tirgus izveides pabeigšanu un stratēģijā „Eiropa 2020” izklāstīto mērķu sasniegšanu, 
īstenojot uz konkrētu mērķi orientētu ieguldījumu politiku. Komisija plāno iesniegt 
priekšlikumu, kas atvieglotu šādas kārtības noteikšanu. Tādēļ direktīvā jāparedz skaidra 
atsauce uz FDN veidā gūto ieņēmumu iekļaušanu ES vispārējā budžetā un saikne ar 
priekšlikumu par pašu resursiem.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā šā panta pirmajā punktā 
minētajā ziņojumā Komisija apskata arī 
iespēju šo direktīvu aizstāt ar regulu par 
vienotu FDN sistēmu, tostarp iespēju 
ieviest fiksētu nodokļa likmju vienotu 
kopumu katrai finanšu darījumu 
kategorijai visā Savienībā.

Or. en

Pamatojums
Tā kā Eiropas līmeņa FDN ieviešanas mērķis ir saskaņošana iekšējā tirgus ietvaros, rodas 
loģisks jautājums, vai regula nebūtu piemērotāks juridiskais instruments tā ieviešanai nekā 
direktīva. Ar regulu varētu noteikt vienotu nodokļa likmi katrai finanšu darījumu kategorijai 
visā Savienībā un tehniskos noteikumus no FDN gūto ieņēmumu iekļaušanai Savienības 
vispārējā budžetā.
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Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu 
Komisijai šo noteikumu tekstu kopā ar 
atbilstības tabulu, kur atspoguļota 
atbilstība starp minētajiem noteikumiem 
un šo direktīvu. 

1. Dalībvalstis līdz 2012. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu 
Komisijai šo aktu tekstu.

Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro 
no 2014. gada 1. janvāra.

Dalībvalstis minētos aktus piemēro no 
2013. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos 
noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to 
oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, 
kā izdarāma šāda atsauce.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, 
tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī 
šādu atsauci pievieno to oficiālai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā 
izdarāma šāda atsauce.

Or. en

Pamatojums
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.


