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TEATIS LIIKMETELE
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Teema: Malta Vabariigi Parlamendi esindajatekoja põhjendatud arvamus ettepaneku kohta 
võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist 
süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ
(KOM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu 
edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu 
eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema arvates 
subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Malta Vabariigi esindajatekoja põhjendatud 
arvamus eespool nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

MALTA PARLAMENDI PÕHJENDATUD ARVAMUS

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 
finantstehingute maksu ühist süsteemi

ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ (KOM(2011) 594)
–

KOM(2011) 594

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted muutuvad asjakohaseks, kui Euroopa Liidul ja selle 
liikmesriikidel on Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel konkreetses 
valdkonnas jagatud pädevus. Kui sellega ei ole tegu, probleemi ei teki. Liidu ainupädevus on mõistagi 
välistatud maksuküsimustes. Seetõttu on ainus muu võimalus (nagu komisjon eeldas), et liit ja selle 
liikmesriigid peaksid jagama pädevust maksuküsimustes, nagu alusleping lubab, siseturul üldiselt.
Tõstatub küsimus, kas liidul on pädevus võtta vastu maksude ühtlustamise meetmeid nagu see, mis on 
konkreetselt siin välja pakutud.

Liidu pädevus tegutseda

Kõnealuse ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 113. Artiklis 113 
öeldakse:

Pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning majandus- ja sotsiaalkomiteega võtab nõukogu 
seadusandliku erimenetluse kohaselt vastu sätted käibemaksu, aktsiisi ja teisi kaudseid makse 
käsitlevate õigusaktide ühtlustamiseks sel määral, mis on vajalik siseturu rajamise ja toimimise 
tagamiseks ning konkurentsi moonutamise vältimiseks.

Sellega seoses nõutakse Euroopa Liidu toimimise lepingus, et komisjon näitaks ühemõtteliselt, et kõik 
meetmed, mida komisjon välja pakub, on vajalikud, et saavutada nimetatud sätte konkreetne eesmärk 
– mis käesoleval juhul on siseturu rajamise ja toimimise tagamine ning ühtlustamise abil konkurentsi 
moonutamise vältimine; see tuleks seetõttu saavutada ainult proportsionaalsete meetmete ja 
liikmesriikide erinevate seaduste ühtlustamise abil. Kooskõlas sellega ei luba alusleping sellise 
süsteemi loomist, mis ulatub kaugemale seadusaktide ühtlustamise piiridest ja millel on mõju 
liikmesriigi maksupädevusele. Samuti peab komisjon tõestama, et üksikud liikmesriigid või rühm 
liikmesriike ei suuda saavutada ühiseid eesmärke sama tõhusal viisil, kui nad suudaksid Euroopa Liidu 
tasandil (subsidiaarsus), ja tuleb selgesti näidata, et komisjoni poolt välja pakutud meetmed on tõesti 
miinimum, mis on vajalik ühtse turu rajamiseks või toimimiseks – käesoleval juhul finantsteenuste 
sektoris –, minemata kaugemale sellest eesmärgist (proportsionaalsus). Komisjon peab andma oma 
meetmete üksikasjaliku selgituse ja näitama, et ettepaneku hüved kaaluvad tugevasti üle selle 
puudused.

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja 
millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ (KOM(2011) 594), ei näita, kuidas finantstehingute maks 
võib viia suurema jõukuseni ELis, ega selgita, miks liikmesriigid ei suuda saavutada samu eesmärke 
individuaalsetel alustel. See näitab, et komisjon ei suuda tõestada, et subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid on austatud.

Kuigi märgitakse, et ettepaneku peamine eesmärk on tugevdada finantsteenuste siseturgu, peamiselt 
selle tagamise abil, et finantsinstitutsioonid annavad oma osa kuludesse, mis liikmesriikidele on 
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tekkinud rahanduskriisi tõttu, on selge, et seda eesmärki mitmel põhjusel ei saavutata. Euroopa 
Komisjon rõhutab, et direktiiv tagab liikmesriikidevahelise maksude ühtlustamise ja et direktiivil on 
sama mõju kõikidele liikmesriikidele. Siiski on ühtlasi selge, et seda mitmel põhjusel ei juhtu.
Tegelikult on selge, et eesmärgi tegelik pea- ja lõppeesmärk on koguda umbes 60 miljonit eurot 
täiendavaid rahalisi vahendeid, mis seejärel on liidu käsutuses kasutuseks hüpoteetilise uue kriisi 
korral, mille finantssektor võib tulevikus mingil ajahetkel põhjustada. Muud komisjoni sõnastatud 
eesmärgid hõlmavad sanktsiooni kehtestamist majandustegevuses osalejatele, kes vastutavad turgudele 
põhjustatud kahju eest (kuigi sanktsiooni saab tegelikult kehtestada igaühele), tagades, et nad annavad 
oma osa rahanduskriisi kulude katmisse; neile maksu kehtestamist, et kärpida turul neid tehinguid, mis 
„ei tõhusta finantsturgude toimimist”, ning selle näitamist, et Euroopas võib finantstehingute maksu 
kehtestamisega tugevneda liidu positsioon nõudmaks finantstehingute maksu kehtestamist 
ülemaailmselt.

Need on põhjused, miks leitakse, et ettepanek rikub subsidiaarsuse põhimõtet:

 Praegusel ajal kehtib juba mõnes liikmesriigis finantstehingute maks ühel või teisel kujul. Samas ei 
ole sellel kunagi olnud negatiivset mõju teistele liikmesriikidele, kes on otsustanud sarnast maksu 
mitte kehtestada. Liikmesriikidele jääb ikka vabadus valida muud maksumäärad, niikaua kui nad 
kehtestavad miinimummäära. Seetõttu, arvestades et teistele Euroopa jurisdiktsioonidele ei ole 
olnud negatiivseid mõjusid, ei ole komisjonil vajalikku eesõigust ühtlustada õigusakte selles 
valdkonnas. 

 Üldiselt on võimalik, et kui finantstehingute maksu kohaldatakse ainult Euroopa Liidus, siis 
tõenäoliselt liigub kapital Euroopast välja. See tähendaks, et selle maksu tuludel oleks negatiivseid 
mõjusid kõigile Euroopa jurisdiktsioonidele, välja arvatud juhul, kui see oleks ülemaailmne 
finantstehingute maks, millisel juhul see ei asetaks Euroopa finantssektorit ebasoodsamasse 
olukorda. Enamgi veel, seoses väitega, et liit saaks tugevdada oma läbirääkimispositsiooni 
ülemaailmsel algatusel, mida liit kavatseb võtta mingil hetkel tulevikus, on eksperdiarvamus, et 
liidu jaoks oleks suur viga kehtestada selline maks, kui see ei ole osa finantstehingute maksu 
kokkuleppest ülemaailmsel tasandil; lisaks ei ole see meede kõnealuse eesmärgiga proportsionaalne 
ja finantstehingute maksul ainult Euroopas oleks suure tõenäosusega negatiivne mõju kogu liidu 
finantssektorile, sest selle kehtestaks ainult meie ja mitte ühtlasi meie konkurendid üle kogu 
maailma. Praegusel ajal ja niikaua, kui me tulevikku näha võime, ei ole tõelist toetust 
ülemaailmsele maksule teistes riikides üle maailma. Lisaks sellele tuleks mainida, et kuigi 
finantssektor on Euroopa majanduse jaoks väga oluline, erineb finantssektori suurus iga 
liikmesriigi majanduse suhtes riigist riiki. See tähendab, et kõnealune maks mõjutab liikmesriike 
erinevalt ja ebaproportsionaalselt. Seetõttu on sellel ettepanekul negatiivseid mõjusid kõigile 
Euroopa jurisdiktsioonidele ja samuti mõjutab see mõnda liikmesriiki halvemini kui teisi.

 Malta Parlament kordab veel kord, et liikmesriikide pädevuse põhimõtet maksuküsimustes tuleb 
kaitsta. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 113 antakse liidule pädevused võtta vastu sätted 
käibemaksu, aktsiisi ja teisi kaudseid makse käsitlevate õigusaktide ühtlustamiseks sel määral, mis 
on vajalik siseturu rajamise ja toimimise tagamiseks ning konkurentsi moonutamise vältimiseks.

Siiski ulatub komisjoni ettepanek ühtlustamisest kaugemale. Komisjoni eesmärk on luua uus 
tuluallikas, et järk-järgult asendada ELi eelarvesse tehtavad liikmesriikide osamaksed ja vähendada 
liikmesriikide riigikassade koormust. Lõigus „Mõju eelarvele” komisjoni ettepaneku leheküljel 11 
märgitakse järgmist:

Finantstehingute maksust ELis saadavat tulu saab tervenisti või osaliselt kasutada ELi 
eelarve omavahenditena, asendades tea tavad praegused liikmesriikide eelarvest 
makstavad omavahendid, mis aitab liikmesriikide eelarveid konsolideerida. Komisjon 
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esitab eraldi täiendavad ettepanekud, milles on sätestatud, kuidas finantstehingute maksu 
saaks kasutada ELi eelarve omavahendina.

Malta Parlament on arvamusel, et iga liikmesriigi pädevus on kaitsta ühiskonna heaolu, tagades, et 
maksutulusid kogutakse nõuetekohaselt. Pikas plaanis viib komisjonile täiendavaid seadusandlikke 
pädevusi andvate eeskirjade liiga lai tõlgendus liikmesriikide suveräänsuse nõrgenemiseni. Eluliselt 
tähtis on, et liikmesriik peaks säilitama piisava tulude taseme, et selle valitsus saaks osutada 
sotsiaalteenuseid, mida ta on kohustunud tegema. Teisisõnu ei ole komisjoni ettepaneku eesmärk 
mitte õigusaktide ühtlustamine, mis ei oleks võimalik tõsiasja tõttu, et üksikute liikmesriikide 
tegevusest ei piisaks, vaid suurendada Euroopa Liidu tulusid liidu omavahendite kaudu. Samal ajal 
ei takista miski liikmesriike kehtestamast, kui nad seda soovivad, makse või võtmast muid 
meetmeid peale maksunduse, et vastata oma tulevastele vajadustele. Need sammud ei pruugi 
hõlmata maksu kehtestamist. Sektori reguleerimine võib viia ja viib turu ettevaatliku ja kontrollitud 
käitumiseni viisil, mis mõjutab neid institutsioone ja tehinguid, mida tõepoolest tuleb kontrollida.
Tegelikult arutatakse nimetatud samme ja astutakse neid Euroopa tasandil. Seetõttu ei ole vajadust 
– ja komisjoni ülesanne on vastupidist tõestada – selle maksu järele ei liikmesriigi ega Euroopa 
tasandil. Liidu eelarvet saab ja tuleb suurendada, kui vaja, mingil muul viisil peale väljapakutu.

 Komisjon märgib ka, et maks võib olla tuluallikaks Euroopa eelarve jaoks. Siiski teeb tõsiasi, et 
liikmesriikide panus ei ole võrdne, nende jaoks äärmiselt keerukaks pidada läbirääkimisi 
maksutulude võrdseks ja õiglaseks jagamiseks. Argumentidel finantsstabiilsuse kasuks, nagu 
komisjon välja pakub, ei tohiks olla mitte mingit seost Euroopa eelarvega.

 Tundub, et komisjon ei ole piisavalt põhjalikult kaalunud mõju, mis maksul hakkab olema tarbijale, 
kes peab maksma finantstehingute maksu pensionifondidelt ja kollektiivsetelt 
investeerimisskeemidelt. Peaksime meeles pidama, et kui Ühendkuningriik kehtestas maksu 
pensionidele, kannatas tarbija kahjusid investeerimisel, mille tagajärjel pensionäride pensionifondid 
olid vähem tulusad.

 Kõnealuse ettepaneku mõjuhinnang annab negatiivse pildi kõigi selle tahkude kohta. Siiski on 
selge, et komisjon tahab osutada kestva rahanduskriisi allikale. Ühtlasi peab selle taustal tarbija, 
mitte finantsinstitutsioonid, arve kinni maksma. Idee maksustada kauplemisportfelle tundub olevat 
õiglasem valik, arvestades ka, et maksu kohaldatavus investeerimispankadele ja 
kommertspankadele erineb. Kuna, nagu siinkohal selgitatud, on tarbija see, kes peab lõplikku hinda 
maksma, ja et liikmesriike mõjutatakse ebaproportsionaalselt, tähendab see, et liikmesriikide 
kodanikud peavad kandma raskemat koormat. Seda tuleb ühtlasi kaaluda, arvestades võimalusega, 
et finantstehingute maks võib olla Euroopa eelarve jaoks tulude allikaks. Kindlasti ei tule seda 
pidada üheks neist juhtumitest, mil eesmärke saab paremini saavutada Euroopa Liidu tasandil.

 Viide pensionifondidele leheküljel 9 on ebaselge ja tõstatab kahtlusi, kas komisjon ei jäta muude 
fondide hulgast välja pensione, mis põhinevad pensioni usaldusfondil. Samuti on tõsiseid kahtlusi, 
kas viited vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatele 
(UCITS) ja alternatiivsetele investeerimisfondidele (AIF) kollektiivsete investeerimisskeemide 
alusel (vt lk 17) tähendavad, et muud kui UCITS-müügiskeemid jäävad ettepaneku 
kohaldamisalasse.

 Ettepanekus märgitakse ka, et finantstehingute maksu tuleb maksta, kui üks tehingu osapool asub 
ELis. Siin mõistetakse, et selle põhjus on vältida ettevõtete EList ümberpaigutumist. Siiski ei ole 
selge, kas maksu tuleb maksta ELi isikute puhul, kes on läbisõidul väljaspool ELi. Tekib küsimus, 
kas see tähendab, et siin kohaldatakse tagasipööratud maksustamismehhanismi (nagu käibemaksu 
puhul).
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 Oma ettepanekus märgib komisjon, et vastavalt praegusele käibemaksudirektiivile (nõukogu 
direktiiv 2006/112/EÜ) on finantstehingud maksustamisest vabastatud. Siiski ei mainita kõnealuses 
ettepanekus ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse kindlustus- ja 
finantsteenuste käsitlust direktiivis 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi. Lisaks 
sellele ignoreeritakse ettepanekus tõsiasja, et enamik füüsilisi isikuid (tarbijad), kes ostavad 
nimetatud tooteid vahendajatelt osana oma portfellist, peavad maksma käibemaksu isegi 
investeerimise nõuandeteenustelt, mida nad vahendajatelt saavad.

Proportsionaalsus

Väljapakutud meede ei vasta isegi proportsionaalsuse põhimõttele, nagu seda nõuavad aluslepingud ja 
nagu komisjon oleks pidanud näitama. Väidetav „suunatus” institutsioonidele ja tehingutele, mis olid 
vastutavad rahanduskriisi eest, ei ole midagi muud kui Euroopa maksumeede, mis mõjutab vahetult 
iga institutsiooni ja iga tehingut ning samal ajal igat liiki investorit. Lisaks sellele tuleks mainida, nagu 
eespool öeldud, et kuigi finantssektor on Euroopa majanduse jaoks väga oluline, on finantssektori 
suurus iga liikmesriigi majanduse suhtes riigist riiki erinev. See tähendab, et selle ettepanekuga 
mõjutab maks liikmesriike erinevalt ja mõnel juhul ebaproportsionaalselt. Seetõttu kätkeb see 
ettepanek endas negatiivseid mõjusid kõigile Euroopa jurisdiktsioonidele ja samuti mõjutab see mõnda 
liikmesriiki halvemini kui teisi. Lisaks on ette nähtud, et kehtestamise järel kogub meede maksu, mis 
tegelikkuses viib tulemuseni, et iga liikmesriik kaotab (tegelikkuses) alatiseks võimaluse kasutada 
omaenda volitusi vastavalt olukorrale maksustada või mitte, sellal kui ekspertide ja teiste uurimuste 
põhjal on selge, et on vahendeid, mis ei kahjusta riigi pädevusi ja mida saab kehtestada ainult 
liikmesriikidele ning mille osas võib isegi olla üksmeelne kokkulepe Euroopa tasandil. Kõnealune 
meede ei ole selline.

Järeldused

Mõju tõttu riikide pädevustele, tõsiste tagajärgede tõttu, mida on oodata meetmest praegusel kujul, 
eelkõige majandustele, millel on suhteliselt suur finantssektor, ja tõsiasja tõttu, et hüved nii 
liikmesriikidele kui ka liidule on tähtsusetud võrreldes kahjuga või on äärmisel juhul spekulatiivsed 
või kahtlased,

on Malta Parlament otsustanud vaidlustada kõnealuse ettepaneku ja esitada käesoleva põhjendatud 
arvamuse kooskõlas menetlusega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingule lisatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli (nr 2) artiklis 6.

Detsember 2011

Malta Parlament


