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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 Maltos Respublikos Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

MALTOS PARLAMENTO PAGRĮSTA NUOMONĖ

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros
finansinių sandorių mokesčių (FSM) sistemos

ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/7/EB (COM(2011) 594)
–

COM(2011) 594.

Subsidiarumo ir proporcingumo principai tampa aktualūs, kai ES ir jos valstybės narės pagal Europos 
Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo turi bendrą kompetenciją konkrečioje srityje. 
Kai taip nėra, problema nekyla. Fiskaliniais klausimais ES išimtinės kompetencijos, žinoma, neturi. 
Todėl vienintelė kita galimybė (tokią prielaidą daro Komisija) – ES ir jos valstybės narės apskritai 
turėtų vidaus rinkoje dalytis kompetencija mokesčių klausimais, kaip leidžiama pagal Sutartį. Kyla 
klausimas, ar ES turi įgaliojimų nustatyti mokesčių derinimo priemones, ypač tokias, kaip siūloma.

ES įgaliojimai imtis veiksmų

Teisinis šio pasiūlymo pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnis. 
113 straipsnyje teigiama, kad:

Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, vieningai priima nuostatas dėl 
apyvartos mokesčius, akcizą ir kitas netiesioginio apmokestinimo formas reglamentuojančių 
teisės aktų suderinimo, būtino užtikrinant, kad bus sukurta ir ims veikti vidaus rinka bei bus 
išvengta konkurencijos iškraipymo.

Todėl Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo reikalaujama, kad Komisija nedviprasmiškai įrodytų, 
jog bet kokios Komisijos siūlomos priemonės yra būtinos norint pasiekti konkretų minėtos nuostatos 
tikslą – šiuo atveju užtikrinti vidaus rinkos sukūrimą ir veikimą, taip pat šiuo teisės aktų suderinimu 
išvengti konkurencijos iškraipymo, todėl viso to turėtų būti siekiama tik proporcingomis priemonėmis 
ir skirtingų valstybių narių įstatymų suderinimu. Atitinkamai Sutartyje neleidžiama kurti sistemos, 
kuria būtų siekiama daugiau nei vien tik suderinti teisės aktus ir kuri paveiktų valstybių narių fiskalinį 
nepriklausomumą. Komisija taip pat privalo įrodyti, kad atskira valstybė narė arba valstybių narių 
grupė negalėtų taip pat veiksmingai pasiekti bendrų tikslų, kaip jie būtų pasiekti Europos Sąjungos 
lygmeniu (subsidiarumo principas), ir turi būti aiškiai įrodyta, kad Komisija siūlo išties minimalias 
priemones, būtinas bendrajai rinkai – šiuo atveju finansinių paslaugų sektoriui – sukurti ar veikti, 
nedarant daugiau, nei reikia šiam tikslui pasiekti (proporcingumo principas). Komisija turi išsamiai 
pagrįsti savo veiksmus ir įrodyti, kad pasiūlymo pranašumai didesni už jo trūkumus.

Pasiūlyme dėl Tarybos direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio (FSM) sistemos ir kuria 
iš dalies keičiama Direktyva 2008/7/EB (COM(2011) 594) neįrodoma, kaip FSM galėtų lemti didesnę 
ES gerovę, taip pat nepaaiškinama, kodėl valstybės narės negali pasiekti tų pačių tikslų veikdamos 
atskirai. Tai parodo, kad Komisija negali įrodyti, jog subsidiarumo ir proporcingumo principų 
laikomasi.

Nors pažymima, kad pagrindinis pasiūlymo tikslas yra stiprinti finansinių paslaugų vidaus rinką, 
daugiausia užtikrinant, kad finansų įstaigos prisidėtų prie valstybių narių dėl finansų krizės patiriamų 
išlaidų, akivaizdu, kad dėl įvairių priežasčių šis tikslas nebus pasiektas. Europos Komisija pabrėžia, 
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kad šia direktyva bus užtikrinti vienodi mokesčiai valstybėse narėse ir kad visoms valstybėms narėms 
šios direktyvos poveikis bus vienodas. Vis dėlto akivaizdu, kad dėl įvairių priežasčių to nebus. Tiesą 
sakant, aišku yra tai, kad pagrindinis ir galutinis šio pasiūlymo tikslas yra surinkti apie 60 mln. EUR 
papildomų lėšų, kurias vėliau Europos Sąjunga galės panaudoti hipotetiniu naujos krizės, kurią kada 
nors ateityje sukels finansų sektorius, atveju. Komisija taip pat nurodo ir kitus tikslus, pvz., nustatyti 
sankcijas už rinkai padarytą žalą atsakingiems ekonominės veiklos vykdytojams (nors iš tiesų ši 
sankcija bus taikoma visiems), užtikrinant, kad jie prisidėtų padengiant finansų krizės nuostolius, 
įvesti jiems mokestį, kad būtų sukurtos kliūtys sandoriams, „kuriais nedidinamas finansų rinkų 
veiksmingumas“, ir parodyti, kad, įvedus Europoje FSM, Europos Sąjunga turėtų tvirtesnį pagrindą 
reikalauti, jog FSM būtų įvestas visame pasaulyje.

Toliau nurodytos priežastys, dėl kurių manome, kad šiuo pasiūlymu pažeidžiamas subsidiarumo 
principas.

 Šiuo metu kelios valstybės narės viena ar kita forma jau taiko finansinių sandorių mokestį. Tačiau 
tai niekada neturėjo neigiamos įtakos kitoms valstybėms narėms, nusprendusioms tokio mokesčio 
netaikyti. Valstybės narės ir toliau galės rinktis skirtingą mokesčio dydį, jei tik jis nebus mažesnis 
už minimalų nustatytą dydį. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad nebuvo jokių neigiamų atgarsių kitose 
Europos jurisdikcijose, Komisija neturi reikiamos išimtinės teisės derinti šios srities teisės aktus.

 Apskritai, jei FSM bus taikomas tik Europos Sąjungoje, yra tikimybė, kad kapitalas pasitrauks iš 
Europos. Tai reikštų, kad iš šio mokesčio gautos pajamos turės neigiamų padarinių visoms Europos 
jurisdikcijoms, nebent šis mokestis būtų taikomas visame pasaulyje, nes tik tokiu atveju Europos 
finansų sektoriui nebūtų sudarytos prastesnės sąlygos. Be to, kalbant apie nuostatą, kad Europos 
Sąjunga sustiprintų savo derybines pozicijas dėl tam tikros visuotinės iniciatyvos, kurios ji galbūt 
planuotų imtis kada nors ateityje, ekspertai mano, kad Europos Sąjunga padarytų didelę klaidą 
įvesdama tokį mokestį, jei nebūtų sutarta įvesti FSM pasauliniu lygmeniu; be to, tokia priemonė 
neatitinka tikslo, ir labiausiai tikėtina, kad vien tik Europai taikomas FSM išties neigiamai paveiktų 
visą Europos Sąjungos finansų sektorių, nes FSM įvestume tik mes, o ne mūsų konkurentai visame 
pasaulyje. Kol kas ir tiek, kiek galime numatyti ateityje, kitos pasaulio šalys nerodo realaus 
pritarimo tokiam visuotiniam mokesčiui. Be to, reikėtų paminėti, kad nors finansų sektorius 
Europos ekonomikai yra labai svarbus, labai skiriasi finansų sektoriaus dydis skirtingų valstybių 
šalių ekonomikoje. Tai reiškia, kad šis mokestis valstybes nares paveiktų skirtingai ir 
neproporcingai. Todėl šis pasiūlymas ne tik sukeltų neigiamą atgarsį visose Europos jurisdikcijose, 
bet ir vienas valstybes nares paveiktų stipriau nei kitas.

 Maltos parlamentas primena, kad būtina saugoti valstybių narių mokestinio suverenumo principą. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 113 straipsnyje Europos Sąjungai suteikiami 
įgaliojimai priimti nuostatas dėl apyvartos mokesčius, akcizus ir kitas netiesioginio apmokestinimo 
formas reglamentuojančių teisės aktų suderinimo, būtino užtikrinant, kad būtų sukurta ir imtų veikti 
vidaus rinka bei būtų išvengta konkurencijos iškraipymo.

Vis dėlto Komisijos pasiūlyme siekiama daugiau nei vien tik suderinti teisės aktus. Komisija siekia 
sukurti naują pajamų šaltinį, kuris laipsniškai pakeistų valstybių narių įnašus į ES biudžetą ir 
palengvintų naštą nacionaliniams biudžetams. Komisijos pasiūlymo 11 puslapyje, skirsnyje 
„Poveikis biudžetui“, teigiama:

Visos Europos Sąjungoje gautos pajamos iš FSM arba jų dalis galėtų būti naudojamos 
kaip ES biudžeto nuosavi ištekliai, pakeičiantys iš valstybių narių biudžeto mokamus 
nuosavus išteklius – taip būtų prisidėta prie biudžeto konsolidavimo valstybėse narėse. 
Komisija atskirai pateiks reikiamus papildomus pasiūlymus, kuriuose išdėstys, kaip FSM 
būtų galima naudoti kaip ES biudžeto šaltinį.
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Maltos Parlamentas laikosi nuomonės, kad rūpinimasis šalies gerove užtikrinant tinkamą 
mokestinių pajamų paskirstymą yra kiekvienos valstybės narės kompetencija. Galiausiai per platus 
taisyklių, kuriomis Komisijai suteikiamos papildomos teisėkūros galios, taikymas pažeistų 
valstybių narių suverenumą. Todėl būtina, kad valstybės narės išlaikytų pakankamą pajamų lygį, 
jog jų vyriausybės galėtų teikti socialinės gerovės paslaugas, kurias jos yra įsipareigojusios teikti. 
Kitaip tariant, Komisijos pasiūlymo tikslas yra ne suderinti teisės aktus (tai būtų neįmanoma, nes 
atskirų valstybių narių veiksmų nepakaktų), bet padidinti Europos Sąjungos pajamas iš pačios ES 
šaltinių. Lygiai taip pat niekas negali uždrausti valstybėms narėms, jei jos norėtų, įvesti mokesčius 
arba imtis kitų priemonių, kad patenkintų savo būsimus poreikius. Šie veiksmai nebūtinai turi 
reikšti mokesčio įvedimą. Šio sektoriaus reguliavimas gali lemti ir jau lemia apdairesnį ir labiau 
kontroliuojamą elgesį rinkoje, kad įtaka būtų daroma toms įstaigoms ir sandoriams, kuriuos išties 
reikia kontroliuoti. Tiesą sakant, tokie veiksmai aptariami ir jų taip pat imamasi Europos lygmeniu. 
Todėl nėra jokio reikalo įvesti tokį mokestį valstybių ar Europos lygmeniu, ir jei Komisija mano 
kitaip, ji turi tai įrodyti. ES biudžetą galima ir reikia didinti, jei būtų poreikis, bet kitais būdais, nei 
siūloma.

 Komisija taip pat teigia, kad šis mokestis galėtų būti Europos biudžeto pajamų šaltinis. Tačiau dėl 
to, kad valstybių narių indėlis bus nevienodas, bus labai sudėtinga joms susitarti dėl vienodo ir 
teisingo pajamų iš šio mokesčio pasidalijimo. Komisijos pasiūlyme pateikti argumentai dėl 
finansinio stabilumo apskritai turėtų būti nesusiję su Europos biudžetu.

 Atrodo, kad Komisija nepakankamai išsamiai įvertino šio mokesčio poveikį vartotojams, kurie 
mokėtų FSM už pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektus. Turėtume prisiminti, kad kai 
Jungtinė Karalystė įvedė mokestį už pensijas, vartotojai patyrė investicinių nuostolių, todėl 
pensininkų pensijų fondai tapo mažiau pelningi.

 Šio pasiūlymo poveikio vertinimas atskleidžia neigiamą jo poveikį visais aspektais. Tačiau 
akivaizdu, kad Komisija nori aiškiai parodyti, kas yra dabartinės finansų krizės kaltininkai. Taip pat 
akivaizdu, kad galiausiai už viską sumokės ne finansų institucijos, o vartotojai. Teisingesnis 
pasirinkimas būtų prekybos knygų apmokestinimas, taip pat su sąlyga, kad investicijų ir 
komerciniams bankams būtų taikomas skirtingas mokestis. Kadangi, kaip jau paaiškinta, galutinę 
kainą sumokės vartotojas ir kadangi valstybės narės patirs nevienodą poveikį, tai reiškia, kad 
sunkesnė našta teks valstybių narių piliečiams. Į tai irgi reikėtų atsižvelgti svarstant galimybę, kad 
FSM galėtų būti Europos biudžeto pajamų šaltinis. Tikrai negalima manyti, kad tai yra tas atvejis, 
kai tikslo geriau siekti Europos Sąjungos lygmeniu.

 Neaiški yra nuoroda į pensijų fondus šio pasiūlymo 9 puslapyje, ir kyla abejonių, ar Komisija 
neišskiria „pensijų patikos“ iš kitų fondų. Taip pat kyla rimtų abejonių, ar nuorodos į kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (KIPVPS) ir alternatyvaus 
investavimo fondus (AIF) pagal kolektyvinio investavimo schemas (žr. 17 psl.) nereiškia, kad šis 
pasiūlymas apima ne KIPVPS pardavimo schemas.

 Pasiūlyme taip pat teigiama, kad FSM turės būti mokamas, jei nors viena finansinio sandorio šalis 
yra įsteigta Europos Sąjungoje. Suprantama, kad ši sąlyga atsirado siekiant išvengti įmonių 
perkėlimo už Europos Sąjungos ribų. Vis dėlto nepakankamai aišku, ar šį mokestį bus privaloma 
mokėti, jei Europos Sąjungoje esantys asmenys vykdys tranzitą už ES ribų. Įdomu, ar tai reiškia, 
kad šiuo atveju bus taikoma atvirkštinio apmokestinimo tvarka (kaip pridėtinės vertės mokesčio 
atveju).

 Komisijos pasiūlyme teigiama, kad pagal dabartinę Direktyvą dėl pridėtinės vertės mokesčio 
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(Tarybos direktyva 2006/112/EB) finansiniams sandoriams daroma išimtis. Tačiau šiame 
pasiūlyme neminimas pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas, susijusias su draudimo ir 
finansinėmis paslaugomis. Be to, pasiūlyme neatsižvelgiama į tai, kad dauguma fizinių asmenų 
(vartotojų), kurie perka šiuos produktus kaip dalį savo portfelio iš tarpininkų, turės mokėti PVM 
net už tarpininkų teikiamas konsultacijas investicijų klausimais.

Proporcingumas

Siūloma priemonė neatitinka netgi proporcingumo principo, kurio reikalaujama laikytis Sutartyse ir 
kurį turėjo įrodyti Komisija. Tariamas pastangų nukreipimas į įstaigas ir sandorius, dėl kurių kilo 
finansų krizė, yra tik Europos mokestinė priemonė, kuri tiesiogiai turės įtakos kiekvienai įstaigai ir 
kiekvienam sandoriui, taigi ir visų rūšių investuotojams. Be to, kaip jau buvo sakyta, reikėtų paminėti, 
kad nors Europos ekonomikai finansų sektorius yra labai svarbus, finansų sektoriaus dydis atskirų 
valstybių šalių ekonomikoje labai skiriasi. Tai reiškia, kad, priėmus šį pasiūlymą, mokestis turės 
skirtingą ir tam tikrais atvejais neproporcingą poveikį valstybėms narėms. Todėl šis pasiūlymas turėtų 
ne tik neigiamą atgarsį visose Europos jurisdikcijose, bet ir vienas valstybes nares paveiktų stipriau nei 
kitas. Be to, įvedus šią mokestinę priemonę, būtų praktiškai nulemta, kad kiekviena valstybė narė 
(praktiškai) visam laikui prarastų galimybę naudotis savo įgaliojimais spręsti, ar atskiru atveju taikyti 
mokestį ar jo netaikyti, kai iš ekspertų ir kitų tyrimų aišku, kad esama valstybių suverenumui 
nekenkiančių priemonių, kurias galima taikyti tik valstybėms narėms ir dėl kurių netgi galima 
vieningai sutarti Europos lygmeniu. Ši priemonė nėra iš tokių.

Išvada

Dėl poveikio valstybių suverenumui, dėl rimtų numatomų padarinių, kurie kiltų dėl dabar siūlomos 
priemonės, ypač tų šalių, kurios turi gana didelį finansų sektorių, ekonomikai, ir dėl to, kad nauda 
valstybėms narėms ir Europos Sąjungai, palyginti su žala, yra nedidelė arba geriausiu atveju teorinė ar 
abejotina:

Maltos parlamentas nusprendė nepritarti minėtam pasiūlymui ir prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo 6 straipsnyje apibrėžta tvarka pateikti šią pagrįstą nuomonę.

2011 m. gruodžio mėn.

Maltos parlamentas


