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Tema: Kipro Respublikos Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė 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))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Kipro Respublikos Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

Kipro Respublikos Atstovų Rūmų Užsienio ir Europos reikalų parlamentinio 

komiteto pagrįsta nuomonė

Pagal Europos Sąjungos sutarties Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo 

principų taikymo 6 straipsnį ši nuomonė pateikta Europos Parlamento, Tarybos ir 

Europos Komisijos pirmininkams

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio 
sistemos ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/7/EB (COM(2011) 0594)

1 . Sutarties taikymo sritis atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principų 

taikymą

1.1. Sutarties 5 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad:

„pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 

kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo 

veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietos lygiu, o Sąjungos 

lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų galima geriau.

Sąjungos institucijos subsidiarumo principą taiko pagal Protokolą dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo. Nacionaliniai parlamentai tame protokole nustatyta 

tvarka užtikrina, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo.“

1.2. Be to, pagal Sutarties Protokolo Nr. 2 antrą straipsnį Europos Komisija, prieš siūlydama 

įstatymo galią turintį aktą, surengia plačias konsultacijas. Konsultuojantis prireikus 

atsižvelgiama į regioninį ir vietinį numatomų veiksmų mastą.

1.3. Sutarties Protokolo Nr. 2 penktame straipsnyje teigiama, kad:
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„įstatymo galią turinčių aktų projektai yra pagrindžiami atsižvelgiant į subsidiarumo ir 

proporcingumo principus. Bet kuriame įstatymo galią turinčio akto projekte turėtų būti 

išsamus paaiškinimas, leidžiantis įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 

principų. Šiame paaiškinime turėtų būti pateikta informacija, sudaranti galimybę įvertinti 

jo finansinio poveikį, o jei teikiama direktyva – jos poveikio reglamentavimui, kuris turi 

būti įgyvendintas valstybėje narėje, prireikus, įskaitant regionų teisės aktus, įvertinimą.

Priežastys, dėl kurių buvo padaryta išvada, kad Sąjungos tikslas gali būti geriau pasiektas 

Sąjungos lygiu, grindžiamos kokybiniais ir, kai tik įmanoma, kiekybiniais rodikliais.

Įstatymo galią turinčių aktų projektuose atsižvelgiama į būtinybę padaryti finansinę arba 

administracinę naštą, tenkančią Sąjungai, nacionalinėms vyriausybėms, regionų valdžios 

arba vietos savivaldos institucijoms, ūkio subjektams ir piliečiams, minimalią ir 

proporcingą tikslui, kurį reikia pasiekti.“

1.4. Galiausiai, kaip nurodyta Sutarties 5 straipsnio 3 dalyje ir 12 straipsnio b punkte, 

nacionaliniai parlamentai Protokole Nr. 2 nustatyta tvarka, t. y. per aštuonias savaites nuo 

įstatymo galią turinčio akto projekto pateikimo visomis Europos Sąjungos kalbomis 

pareikšdami pagrįstą nuomonę, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo.

1.5. Subsidiarumo principo taikymo gairės nustatytos Amsterdamo sutartyje ir visų pirma 

Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo. Pažymėtina, kad šios gairės 

yra svarbi šio atitikties patikrinimo priemonė.

Visų pirma šiose gairėse nagrinėjami šie aspektai:

• ar svarstomasis dalykas turi tarpvalstybinių aspektų, kurių valstybių narių veiksmais 

negalima tinkamai reglamentuoti;

• ar tik valstybių narių veiksmai arba Europos Sąjungos neveiklumas prieštarautų Europos 

Sąjungos sutarties reikalavimams arba kaip nors kitaip pakenktų valstybių narių 

interesams;

• ar veiksmai, kurių imamasi Europos Sąjungos lygmeniu, būtų akivaizdžiai naudingi dėl 

savo masto arba poveikio, palyginti su veiksmais, kurių imamasi valstybių narių 

lygmeniu.
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Be to, siekiant nustatyti, ar veiksmai Europos Sąjungos lygmeniu atitinka proporcingumo 

principą, reikia įvertinti , ar ji atitinka šias sąlygas:

• taikytina priemonė turi būti iš tikrųjų tinkama veiksmų tikslui pasiekti,

• ši priemonė neturi viršyti masto, reikalingo šių veiksmų tikslui pasiekti.

Susijusiuose Amsterdamo ir Lisabonos sutarčių Protokoluose nustatyti ES taikytini 

apribojimai, susiję su proporcingumo principo taikymu:

• veiksmai, kurių imamasi Europos Sąjungos lygmeniu, turėtų būti kuo paprastesni; 

tvirtinant Europos Sąjungos teisės aktus pirmenybę reikėtų teikti ne reglamentams, 

o direktyvoms;

• reikėtų atsižvelgti į būtinybę sumažinti vyriausybėms, valstybių narių ūkio 

subjektams ir piliečiams tenkančią finansinę arba administracinę naštą;

• imantis veiksmų Europos Sąjungos lygmeniu reikėtų suteikti kuo daugiau 

galimybių priimti nacionalinius sprendimus (šis trečiasis apribojimas iš esmės 

priskiriamas subsidiarumo principo taikymo sričiai).

2. Pasiūlymas dėl direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos

2.1. Šio pasiūlymo dėl direktyvos tikslas – sukurti bendrą finansinių sandorių mokesčio 
(FSM) sistemą. Jei ši direktyva būtų patvirtinta, ji būtų taikoma visiems finansiniams 

sandoriams, jeigu bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi valstybėje narėje ir jei finansų 

įstaiga, įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba 

kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies vardu. Pasak Europos Komisijos, šio pasiūlymo 

parengimo loginis pagrindas – siekis užtikrinti tinkamą Europos vidaus rinkos veikimą ir 

išvengti konkurencijos iškraipymo, kad būtų išvengta paskatų pasinaudoti mokesčių skirtumu 

ES, dvigubo apmokestinimo ar neapmokestinimo.

2.2. Visų pirma Komisija nurodė šiuos pateikto pasiūlymo tikslus:

• didinti pajamas ir atitinkamą finansų sektoriaus indėlį surenkant mokestines pajamas 

(nustatyti naujus įplaukų šaltinius, susigrąžinti dėl neseniai kilusios finansų krizės 

patirtas išlaidas, padengti bet kokių būsimų krizių sąnaudas ir švelninti PVM netaikymo 

finansinėms paslaugoms poveikį),
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• stabilizuoti rinką (mažinti paskatas imtis pernelyg rizikingos veiklos, išspręsti 

automatizuotos prekybos rizikos klausimą) ir

• užtikrinti vidaus rinkos veikimą (vengti dvigubo apmokestinimo ir konkurencijos 

iškraipymo).

2.3. Į šio pasiūlymo taikymo sritį įtraukta perleidžiamos kapitalo rinkos finansinės priemonės, 

pinigų rinkos priemonės (išskyrus mokėjimo priemones), kolektyvinio investavimo subjektų 

(įskaitant kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus ir 

alternatyvaus investavimo fondus) investiciniai vienetai arba akcijos ir išvestinių finansinių 

priemonių susitarimai. Siūlomas teisės aktas taikytinas ir nebiržinei prekybai. Be to, į šį 

pasiūlymą įtrauktos suderintos apmokestinimo, apmokestinamosios vertės ir atitinkamų tarifų

nuostatos. Šis mokestis bus taikomas bet kokiam finansiniam sandoriui jį sudarant.

3. Vykdomieji įgaliojimai

Kipro vyriausybė, Užsienio ir Europos reikalų parlamentiniam komitetui išnagrinėjus šį 

pasiūlymą, per Finansų ministeriją pateikė savo nuomonę. Be kita ko, ji pareiškė, kad 

siūlomas mokestis, tikėtina, turės neigiamą poveikį ir Kipro, ir kitų ES valstybių narių 

ekonomikai, ir pabrėžė, kad įvedus tokį mokestį Europos Sąjungos lygmeniu susijusi veikla 

būtų perkeliama į ES nepriklausančias valstybes ir būtų vykdoma kituose finansų centruose.

Tai, tikėtina, turėtų tolesnių neigiamų padarinių užimtumui, pridėtinei vertei, BVP ir 

mokestinėms įplaukoms. Kompetentingos ministerijos atstovų nuomone, padėtis būtų kitokia, 

jeigu šis mokestis būtų taikomas pasauliniu mastu. Be to, pažymėta, kad nors šis pasiūlymas 

neturės tiesioginės įtakos draudimo sandoriams, jis neigiamai paveiks ir draudimo sektorių, 

nes finansiniai sandoriai, kuriems bus taikomas šis mokestis, turės įtakos draudimo 

produktams, todėl vartotojai pajus didelį poveikį.

4. Subsidiarumo principo neatitinkantys pasiūlymo aspektai

4.1. Užsienio ir Europos reikalų parlamentinis komitetas, išnagrinėjęs šį pasiūlymą dėl 

direktyvos, padarė išvadą, kad jis neatitinka subsidiarumo principo. Visų pirma parlamentinis 

komitetas nusprendė, kad nėra pakankamo pagrindo imtis veiksmų Europos Sąjungos 

lygmeniu ir kad šie veiksmai prieštarautų subsidiarumo ir proporcingumo principams.

4.2. Pagrindimas
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4.2.1. Europos Komisijos dokumento „Poveikio vertinimo santrauka“ 7.8 skirsnyje, 

aptariant perkėlimą, teigiama, jog „papildomų mokesčių įvedimas susijęs su būdinga 

rizika, kad norėdami sumažinti mokesčių naštą rinkos subjektai savo veiklą perkels kitur.

Veikla gali būti perkelta dviem būdais: perkeliant atitinkamą veiklą į šalis, pagal kurių 

teisę ji bus mažiau apmokestinama, arba pereinant prie produktų / tiekėjų, kuriems nebūtų 

taikomas mokestis pagal tos pačios šalies teisę. Akivaizdu – kuo platesniu mastu įvedami 

mokesčiai ir kuo platesnė jų taikymo sritis, tuo labiau mažėja rizika, kad rinkos / rinkų 

veikėjai fiziškai persikels arba pereis prie neapmokestintų produktų.“

Iš pirmiau pateiktos Europos Komisijos dokumento ištraukos aiškiai matyti požiūrio, kad 

siūlomos taisyklės būtų veiksmingos, tik jeigu jos būtų taikomos pasauliniu mastu, tačiau 

taikant jas tik ES teritorijoje kiltų akivaizdus veiklos perkėlimo į ES nepriklausančias 

valstybes pavojus, pagrįstumas.

4.2.2. Be to, tame pačiame skirsnyje, aptariant su makroekonominiu poveikiu ir užimtumu 

susijusius klausimus, teigiama, kad:

„šio modelio trūkumas tas, kad juo atsižvelgiama tik į FSM poveikį vienam finansavimo 

šaltiniui, būtent nuosavybės vertybinių popierių emisijai. Į poveikį skolos finansavimo 

sąnaudoms neatsižvelgiama. Dėl tokio ribotumo taikant modelį neigiamas mokesčio 

poveikis BVP gali būti pervertintas. Be to, nėra modelio, leidžiančio įvertinti siūlomo 

mokesčio švelninamąjį poveikį (pvz., neįtraukiant pirminių rinkų, neįtraukiant daugumos 

sandorių, kurie nesusiję bent su viena finansų įstaiga ir t. t.) ir kanalus, kuriais jis paveikia 

makroekonominius kintamuosius. Todėl vienintelis metodas įvertinti poveikį – jį 

simuliuoti, atsižvelgiant į visus apribojimus ir netikrumą, kurie gali būti su tuo susiję.“

4.2.3. Be to, skirsnyje „Rizikos prisiėmimas ir poveikis elgesiui“ teigiama, kad:

„nors ekonominėje literatūroje daroma išvada, kad FSM poveikis kintamumui yra iš 

esmės neįtikimas ir priklauso nuo rinkos struktūros, tai būtų labai veiksminga priemonė 

automatizuotai sparčiajai prekybai ir išvestinėms finansinėms priemonėms, kurioms 

būdingas didelis finansinio sverto rodiklis, apriboti.“
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Iš pirmiau pateiktų ištraukų matyti, kad neaišku, kiek bendras finansinių sandorių mokestis 

padėtų pasiekti norimus rezultatus, turint omenyje patvirtinimą, kad, viena vertus, 

nenuspėjami veiksniai gali turėti neigiamos įtakos nagrinėjamiems rezultatams ir, kita vertus, 

daug dalykų priklauso nuo rinkos struktūros. Todėl sudėtinga ar net neįmanoma atlikti 

tikslaus šio mokesčio taikymo poveikio vertinimo. Todėl neįgyvendinti Sutarties Protokolo 

Nr. 2 penktame straipsnyje išdėstyti reikalavimai: šiame straipsnyje teigiama, kad reikėtų 

pateikti išsamų paaiškinimą, o jame – teikiamo pasiūlymo finansinio poveikio vertinimą ir jo 

padarinius reglamentavimui, kuris turi būti įgyvendintas valstybėse narėse. Pagal pirmiau 

minėto Protokolo 5 straipsnį priežastys, dėl kurių buvo padaryta išvada, kad Europos 

Sąjungos tikslą galima geriau pasiekti Europos Sąjungos lygmeniu, grindžiamos kokybiniais 

ir, kai įmanoma, kiekybiniais rodikliais. Šiomis aplinkybėmis Užsienio ir Europos reikalų 

parlamentinis komitetas mano, kad nėra pakankamai duomenų, visų pirma kiekybinių, iš 

kurių būtų aiškiai matyti, jog ES lygmeniu reikia patvirtinti šio klausimo reglamentavimo 

teisės aktus. Be to, siūlomi teisės aktai grindžiami rezultatų vertinimo modeliu, kuris 

abejotinas mažiausios galimos ir proporcingos naštos nacionalinėms vyriausybėms, 

ekonomikos sektoriams ir piliečiams, kaip nurodyta Protokolo Nr. 2 penktame straipsnyje, 

požiūriu. Todėl pagal Protokole Nr. 2 nustatytą aiškią taisyklę priimti sprendimus kuo labiau 

atsižvelgiant į ES piliečių interesus, reikia aiškiai ir išsamiai pagrįsti būtinybę ES lygmeniu 

priimti teisės aktus tam tikru klausimu.

4.2.4. Be to, kyla abejonių dėl Europos Komisijos pateikto pasiūlymo dėl direktyvos teisinio 

pagrindo. Kaip minėta pirmiau, teisinis pagrindas, kuriuo remtasi teikiant šį pasiūlymą, yra 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnis, kuriame nurodomas teisės aktų 

suderinimas siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo. 

Vis dėlto, atrodo, tai nėra svarbiausias šio pasiūlymo tikslas. Kaip jau minėta pirmiau, ES 

suskirstė šio pasiūlymo tikslus taip:

• didinti pajamas ir atitinkamą finansų sektoriaus indėlį surenkant mokestines pajamas 

(nustatyti naujus įplaukų šaltinius, susigrąžinti dėl neseniai kilusios finansų krizės 

turėtas išlaidas, padengti bet kokių būsimų krizių sąnaudas ir švelninti PVM netaikymo 

finansinėms paslaugoms poveikį),

• stabilizuoti rinką (mažinti paskatas imtis pernelyg rizikingos veiklos, išspręsti 

automatizuotos prekybos rizikos klausimą) ir
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• užtikrinti vidaus rinkos veikimą (vengti dvigubo apmokestinimo ir konkurencijos 

iškraipymo).

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus faktus ir atitinkamą aiškinamajame memorandume ES 

pateiktą informaciją, matyti, jog vidaus rinkos veikimo užtikrinimas nėra svarbiausias šio 

pasiūlymo tikslas. Todėl kyla abejonių dėl šio pasiūlymo teisinio pagrindo (Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnio). Atsižvelgiant į tai atrodo, kad, remiantis Europos 

Teisingumo Teismo (ETT) praktika, kai ES parengia teisės aktą, kuriuo siekiama daugiau 

kaip vieno tikslo, reikia nustatyti pagrindinį teikiamo pasiūlymo tikslą (vyraujantį tikslą arba 

komponentą) ir pasirinkti vieną teisinį pagrindą1. Šiuo atveju, nors straipsnis, kuriuo 

remiamasi, siejamas su vidaus rinka, šiuo pasiūlymu pirmiausia siekiama kitų tikslų, kurių 

teisinis pagrindas neatitinka dabartinio teisinio pagrindo2.

4.2.5. Be to, valstybės narės gali tinkamai nacionaliniu lygmeniu tvirtinti teisės aktus dėl kitų 

šio pasiūlymo tikslų (dvigubo apmokestinimo ar neapmokestinimo vengimo, tinkamo finansų 

sektoriaus indėlio užtikrinimo padengiant dėl krizės turėtas išlaidas, PVM netaikymo finansų 

sektoriui poveikio švelninimo), kurie priskiriami jų ekonominio suvereniteto sričiai. Nors 

viršvalstybiniai aspektai galbūt neatsiejami nuo šio nagrinėjamo klausimo, tai nereiškia, kad 

prireikus su jais siejamų klausimų negalima išspręsti nacionaliniu lygmeniu: arba patvirtinant 

atitinkamus teisės aktus, arba sudarant atitinkamus susitarimus. Šis teiginys grindžiamas 

pirmiau apibūdintu netiksliu ir neaiškiu ES lygmeniu tvirtintino teisės akto poveikio 

vertinimu. Nepakankamai pagrįsta, kad dėl rezultatų masto galimi veiksmai ES lygmeniu, 

palyginti su veiksmais, kurių būtų imamasi valstybių narių lygmeniu, iš tikrųjų naudingi.

4.3. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus faktus, Užsienio ir Europos reikalų parlamentinis 
komitetas padarė išvadą, kad nagrinėjamas pasiūlymas dėl direktyvos neatitinka subsidiarumo 
principo ir pakankamai neatitinka kriterijų, kuriais grindžiama būtinybė imtis teisėkūros 
veiksmų ES lygmeniu.

                                               
1 Byla 0-155/07, Europos Parlamentas prieš Tarybą, p. 35.
2 Žr. pirmiau, p. 36–37.


