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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
ievērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var iesniegt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Saskaņā ar Parlamenta Reglamentu par atbilstību subsidiaritātes principam ir atbildīga 
Juridiskā komiteja.

Informatīvos nolūkos lūdzu skatīt pielikumā pievienoto Maltas Republikas Pārstāvju palātas 
pamatoto atzinumu par iepriekš minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

MALTAS PARLAMENTA PAMATOTS ATZINUMS

Priekšlikums Padomes Direktīvai par kopīgu
finanšu darījumu nodokļu sistēmu (FDN)

un grozījumiem Direktīvā 2008/7/EK (COM(2011) 594)
–

COM(2011) 594

Subsidiaritātes un proporcionalitātes principi kļūst aktuāli gadījumos, kad atbilstīgi Līgumam par 
Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību Savienībai un tās dalībvalstīm 
konkrētā jomā ir kopīgas pilnvaras. Ja kopīgu pilnvaru konkrētajā jomā nav, šāda problēma nerodas. 
Nodokļu joma, bez šaubām, nav Savienības ekskluzīvā kompetencē. Tāpēc vienīgā iespēja (kā uzskata 
Komisija) ir Savienības un dalībvalstu kopīga kompetence nodokļu jautājumos iekšējā tirgū kopumā, 
kā tas ir atļauts Līgumā. Rodas jautājums par to, vai Savienībai ir pilnvaras pieņemt nodokļu 
saskaņošanas pasākumus, piemēram, šo ierosināto pasākumu.

Savienības rīcības pilnvaras

Šā priekšlikuma tiesiskais pamatojums ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pants. 
113. pantā ir noteikts:

Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, ar vienprātīgu lēmumu pieņem noteikumus par tiesību 
aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, akcīzes nodokļiem un citiem netiešajiem 
nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana ir vajadzīga, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un 
darbību un novērstu konkurences izkropļojumus.

Šajā saistībā Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir noteikta prasība, ka Komisijai ir nepārprotami 
jāapliecina, ka ikviens Komisijas ierosinātais pasākums ir vajadzīgs, lai īstenotu konkrētu minētā 
Līguma mērķi, kas šajā gadījumā ir iekšējā tirgus izveidošana un tā darbības nodrošināšana, kā arī 
konkurences kropļojumu novēršana ar šīs saskaņošanas palīdzību. Tāpēc šis mērķis būtu īstenojams 
tikai ar samērīgiem pasākumiem un saskaņojot dalībvalstu atšķirīgos tiesību aktus. Tādējādi Līgumā 
nav atļauta tādas sistēmas izveide, kas pārsniedz tiesību aktu saskaņošanas robežas un ietekmē 
dalībvalstu fiskālo suverenitāti. Komisijai arī ir jāpierāda, ka atsevišķas dalībvalstis vai dalībvalstu 
grupa nespēj īstenot kopīgus mērķus tikpat efektīvi, kā to nodrošinātu Eiropas Savienības līmenī 
īstenoti pasākumi (subsidiaritāte), un ir nepārprotami jāapliecina, ka Komisijas ierosinātie pasākumi ir 
obligāti vajadzīgi, lai izveidotu vienoto tirgu vai nodrošinātu tā darbību — šajā gadījumā finanšu 
pakalpojumu jomā —, nepārsniedzot šā mērķa robežas (proporcionalitāte). Komisijai ir jāsniedz sīki 
izklāstīts savas rīcības pamatojums un jāapliecina, ka priekšrocības, ko sniegs priekšlikuma 
īstenošana, ir daudz lielākas par tā trūkumiem.

Priekšlikumā Padomes Direktīvai par kopīgu finanšu darījuma nodokļu sistēmu un grozījumiem 
Direktīvā 2008/7/EC (COM(2011) 594) nav izskaidrots, kā kopīga finanšu darījuma nodokļu sistēma 
var nodrošināt lielāku pārticību Eiropas Savienībā un kāpēc dalībvalstis nespēj šos mērķus sasniegt, 
rīkojoties pastāvīgi. Tas mudina pieņemt, ka Komisija nespēj pierādīt, ka tā ir ievērojusi subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principus.

Lai gan ir norādīts, ka priekšlikuma galvenais mērķis ir nostiprināt finanšu pakalpojumu iekšējo tirgu, 
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galvenokārt nodrošinot, ka finanšu iestādes sniegs ieguldījumu to izdevumu segšanā, kas dalībvalstīm 
radās finanšu krīzes rezultātā, ir skaidri redzams, ka šis mērķis dažādu iemeslu dēļ netiks sasniegts. 
Eiropas Komisija uzsver, ka direktīva nodrošinās dalībvalstu nodokļu saskaņošanu un ka tās iespaids 
uz visām dalībvalstīm būs vienāds. Tomēr ir skaidrs, ka arī tas dažādu iemeslu dēļ nenotiks. Būtībā ir 
skaidrs, ka priekšlikuma faktiskais galvenais un galīgais mērķis ir iekasēt papildu finanšu līdzekļus 
aptuveni EUR 60 miljonu apmērā, kas būs Savienības rīcībā, lai tos izmantotu iespējamas jaunas 
krīzes gadījumā, ko kādā brīdī nākotnē varētu izraisīt „finanšu nozare”. Pārējo Komisijas minēto 
mērķu vidū ir „sankciju” piemērošana tiem uzņēmējiem, kuri ir atbildīgi par kaitējumu tirgiem (lai gan 
sankcijas faktiski tiktu piemērotas visiem), nodrošinot, ka tie sniedz ieguldījumu finanšu krīzes radīto 
izmaksu segšanā, nodokļa piemērošana šiem uzņēmējiem, lai ierobežotu tos tirgus darījumus, kas 
„neuzlabo finanšu tirgu efektivitāti”, un apliecinājums tam, ka, ieviešot Eiropā kopīgu finanšu 
darījuma nodokļu sistēmu, Savienība spēs efektīvāk iestāties par šādas sistēmas ieviešanu globālā 
mērogā.

Turpmāk ir izklāstīti iemesli, kāpēc atzinuma iesniedzēji uzskata, ka šis priekšlikums pārkāpj 
subsidiaritātes principu.

 Atsevišķas dalībvalstis jau tagad piemēro kādu finanšu darījuma nodokli. Tomēr tas nekad nav 
negatīvi ietekmējis citas dalībvalstis, kuras ir izvēlējušās nepiemērot līdzīgu nodokli. Dalībvalstīm 
vēl joprojām būs iespēja izvēlēties atšķirīgas likmes ar nosacījumu, ka tās ievieš noteikto minimālo 
likmi. Tāpēc, ņemot vērā, ka nav konstatēta negatīva ietekme uz citām Eiropas jurisdikcijām, 
Komisijai nav vajadzīgo prerogatīvu saskaņot tiesību aktus šajā jomā.

 Runājot vispārīgi, gadījumā, ja finanšu darījumu nodokli piemēros tikai Eiropas Savienībā, pastāv 
iespēja, ka kapitāls aizplūdīs no Eiropas. Tas nozīmētu, ka šā nodokļa sniegtie ienākumi negatīvi 
ietekmētu visas Eiropas jurisdikcijas, ja vien šo nodokli nepiemērotu globālā līmenī, jo tādā 
gadījumā tas nenostādītu Eiropas finanšu sektoru neizdevīgā stāvoklī. Turklāt attiecībā uz 
priekšstatu, ka ar kādas globāla mēroga iniciatīvas palīdzību, ko Savienība varētu gatavoties īstenot 
nākotnē, tā varētu nostiprināt savu ietekmi sarunās, eksperti uzskata, ka šāda nodokļa ieviešana 
būtu liela Savienības kļūda, ja vien tas neietilpst nolīgumā par globāla mēroga finanšu darījuma 
nodokli. Turklāt šis pasākums nav samērīgs ar šādu mērķi, un, visticamāk, finanšu darījumu 
nodoklim, ko piemērotu tikai Eiropas mērogā, būtu negatīva ietekme uz visu Savienības finanšu 
nozari, jo to ieviestu tikai mēs, bet mūsu konkurenti visā pasaulē šādu sistēmu neīstenotu. Pašlaik 
citas valstis pasaulē neatbalsta globāla mēroga nodokli, un pārskatāmā nākotnē šāds atbalsts nav 
gaidāms. Turklāt jānorāda, ka, lai gan finanšu nozare Eiropas ekonomikā ir ļoti svarīga, ar katras 
dalībvalsts ekonomiku saistītās finanšu nozares mērogs dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs. Tas 
nozīmē, ka šis nodoklis dalībvalstis ietekmēs atšķirīgi un nesamērīgi. Tādējādi šis priekšlikums ne 
tikai negatīvi ietekmētu visas Eiropas jurisdikcijas, bet dažās dalībvalstīs tā negatīvā ietekme būtu 
lielāka nekā citās.

 Maltas parlaments atkārtoti uzsver, ka ir jāievēro dalībvalstu suverenitātes princips nodokļu 
jautājumos. Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantā Savienībai ir sniegtas pilnvaras 
pieņemt noteikumus tiesību aktu saskaņošanai attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, akcīzes 
nodokļiem un citiem netiešajiem nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana ir vajadzīga, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un novērstu konkurences izkropļojumus.

Tomēr Komisijas priekšlikums neaprobežojas ar saskaņošanu. Komisijas mērķis ir radīt jaunu 
ienākumu plūsmu, lai pakāpeniski aizstātu valstu iemaksas ES budžetā, mazinot valstu kasēm 
radīto nastu. Komisijas priekšlikuma 11. lapā, pantā „Ietekme uz budžetu”, ir norādīts:

ES ieņēmumus no FDN var pilnībā vai daļēji izmantot kā pašu resursus ES budžetā, 
aizstājot dažus esošos pašu resursus, ko maksā no valstu budžetiem, kas veicinātu 
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dalībvalstu budžeta konsolidācijas centienus. Komisija atsevišķi iesniegs nepieciešamos 
papildu priekšlikumus, nosakot, kā FDN varētu izmantot kā ES budžeta avotu.

Maltas Parlaments uzskata, ka valsts labklājības aizsardzība, nodrošinot pienācīgu nodokļu 
ieņēmumu sadalījumu, ir katras dalībvalsts kompetence. Noteikumu, ar kuriem Komisijai piešķir 
papildu likumdošanas pilnvaras, pārāk plaša piemērošana ilgtermiņā grauj valstu suverenitāti. Ir 
svarīgi, lai dalībvalsts saglabātu atbilstīgu ienākumu līmeni, lai tās valdība varētu nodrošināt 
sociālos pakalpojumus, kuru sniegšana ir tās pienākums. Citiem vārdiem runājot, Komisijas 
priekšlikuma mērķis nav tiesību aktu saskaņošana, kas nebūtu iespējama, jo atsevišķu valstu rīcība 
nebūtu pietiekama, lai to nodrošinātu, bet gan Eiropas Savienības ieņēmumu palielināšana ar 
Savienības pašu resursu palīdzību. Tomēr dalībvalstīm nevar liegt ieviest nodokļus vai veikt citus 
ar nodokļu noteikšanu nesaistītus pasākumus, ja tās to vēlas, nolūkā nodrošināt savas vajadzības 
nākotnē. Šajos pasākumos nav obligāti jāiekļauj nodokļa piemērošana. Nozares regulējums var 
nodrošināt un nodrošina piesardzīgākas un stingrāk kontrolētas tirgus darbības, lai tādējādi 
ietekmētu tās iestādes un darījumus, kuriem tiešām ir vajadzīga kontrole. Šādus pasākumus 
apspriež un arī īsteno Eiropas līmenī. Tādējādi šāds nodoklis nav vajadzīgs ne valsts, ne Eiropas 
līmenī, un Komisijas uzdevums ir pierādīt pretējo. Vajadzības gadījumā Savienības budžetu var 
palielināt un tas būtu jāpalielina citādi, nevis ierosinātajā veidā.

 Komisija arī norāda, ka nodoklis var būt Eiropas budžeta ienākumu avots. Tomēr fakts, ka 
dalībvalstis neveiks vienādus ieguldījumus, ļoti apgrūtinās to sarunas par vienlīdzīgu un taisnīgu 
nodokļa ienākumu sadali. Komisijas ierosinātajiem argumentiem par finanšu stabilitāti nevajadzētu 
būt saistītiem ar Eiropas budžetu.

 Šķiet, ka Komisija nav pietiekami dziļi izvērtējusi ietekmi, ko nodoklis radīs uz patērētājiem, 
kuriem tas būs jāmaksā par pensiju fondiem un kolektīvo ieguldījumu shēmām. Mums būtu 
jāatceras, ka tad, kad Apvienotajā Karalistē ieviesa nodokli par pensijām, patērētāji cieta 
ieguldījumu zaudējumus, kā rezultātā pensionāru pensiju fondi bija mazāk ienesīgi.

 Šā priekšlikuma ietekmes novērtējums sniedz negatīvu visu šo aspektu atspoguļojumu. Tomēr ir 
skaidrs, ka Komisija vēlas norādīt uz pašreizējās finanšu krīzes cēloni. Tas notiek apstākļos, kuros 
izdevumus galu galā segs patērētāji, nevis finanšu iestādes. Ideja par finanšu portfeļu aplikšanu ar 
nodokļiem šķiet taisnīgāka iespēja, ņemot vērā arī faktu, ka starp investīciju bankām un 
komercbankām pastāv nodokļa piemērošanas atšķirības. Ņemot vērā to, ka, kā te paskaidrots, 
galīgās izmaksas segs patērētāji un ietekme uz dalībvalstīm būs nesamērīga, dalībvalstu 
iedzīvotājiem tiks uzlikta vēl lielāka nasta. Tas arī būtu jāizvērtē, ņemot vērā iespēju, ka finanšu 
darījumu nodoklis var būt Eiropas budžeta ienākumu avots. Šis, bez šaubām, nav uzskatāms par 
vienu no tiem gadījumiem, kuros mērķus var sasniegt labāk, veicot pasākumus Eiropas Savienības 
līmenī.

 Priekšlikuma 9. pantā minētā atsauce uz pensiju fondiem ir neskaidra un rada zināmas šaubas par 
to, vai Komisija no citiem fondiem neizslēdz „pensiju trastā” ietilpstošās pensijas. Pastāv arī 
nopietnas šaubas par to, vai atsauces uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem (AIF) kolektīvo ieguldījumu 
shēmu ietvaros (sk. 17. lpp.) nozīmē, ka pārdošanas shēmas, kuras nav PVKIU pārziņā, ietilpst 
priekšlikuma darbības jomā.

 Priekšlikumā arī norādīts, ka, ja kāda darījuma puse ir reģistrēta Eiropas Savienībā, ir piemērojams 
finanšu darījumu nodoklis. Par šā noteikuma pamatojumu uzskata vēlēšanos novērst uzņēmumu 
darbības pārcelšanu ārpus Eiropas Savienības. Tomēr nav pietiekami skaidri saprotams, vai 
nodoklis ir jāmaksā arī tad, ja Eiropas Savienības pilsonis veic finanšu darījumus ārpus Eiropas 
Savienības. Būtu jānoskaidro, vai tas nozīmē, ka šādā gadījumā (tāpat kā pievienotās vērtības 
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nodokļa gadījumā) piemēro apgrieztās maksāšanas mehānismu.

 Komisija savā priekšlikumā norāda, ka atbilstīgi spēkā esošajai Direktīvai par pievienotās vērtības 
nodokli (Padomes Direktīva 2006/112/EK) finanšu darījumi ir atbrīvoti no šā nodokļa. Tomēr šajā 
priekšlikumā nav pieminēts priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK 
par kopējo pievienotās vērtības nodokļu sistēmu attiecībā uz apdrošināšanas un finanšu 
pakalpojumu traktējumu. Turklāt priekšlikumā ir ignorēts fakts, ka vairumam „fizisko” personu 
(patērētāju), kuri pērk šos produktus no starpniekiem kā daļu no saviem portfeļiem, būs jāmaksā 
PVN pat par tiem konsultācijas pakalpojumiem ieguldījumu jomā, kurus viņi saņem no starpnieka.

Proporcionalitāte

Ierosinātais pasākums pat neatbilst proporcionalitātes principam, kā tas noteikts Līgumos, un atbilstība 
šim principam Komisijai bija jāapliecina. Ierosinātā pasākumu „vēršana” uz iestādēm un darījumiem, 
kas izraisīja finanšu krīzi, ir tikai un vienīgi Eiropas nodokļu pasākums, kas tieši skar visas iestādes un 
visus darījumus, un vienlaikus — visus ieguldītājus. Turklāt, kā norādīts iepriekš, jāpiemin, ka, lai gan 
finanšu nozare Eiropas ekonomikā ir ļoti svarīga, ar katras dalībvalsts ekonomiku saistītās finanšu 
nozares mērogs dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs. Tas nozīmē, ka, īstenojot šo priekšlikumu, nodoklis 
dalībvalstis ietekmēs atšķirīgi un dažos gadījumos — nesamērīgi. Tādējādi šis priekšlikums ne tikai 
negatīvi ietekmētu visas Eiropas jurisdikcijas, bet dažās dalībvalstīs tā ietekme būtu negatīvāka nekā 
citās. Turklāt šā nodokļu iekasēšanai paredzētā pasākuma ieviešana praksē novedīs pie tā, ka visas 
dalībvalstis (praktiski) uz visiem laikiem zaudēs iespēju izmantot savas pilnvaras, lai noteiktu, vai 
nodoklis ir vai nav piemērojams atbilstīgi konkrētajam gadījumam, lai gan ekspertu un citu autoru 
pētījumi apliecina, ka ir pasākumi, kuri neradītu kaitējumu valsts suverenitātei un kurus var īstenot 
tikai dalībvalstīs, un attiecībā uz šiem pasākumiem Eiropas līmenī pat varētu panākt vienprātīgu 
atbalstu. Ierosinātā pasākuma raksturs ir citāds.

Secinājums

Ņemot vērā ietekmi uz valstu suverenitāti, nopietnās sekas, kas gaidāmas, ja pasākumu īstenos tā 
pašreizējā formā, jo īpaši attiecībā uz ekonomikām, kurās ir salīdzinoši liela finanšu nozare, kā arī 
ņemot vērā faktu, ka salīdzinājumā ar radīto kaitējumu ieguvumi gan dalībvalstīm, gan Savienībai ir 
nenozīmīgi vai labākajā gadījumā spekulatīvi vai apšaubāmi,

Maltas parlaments ir nolēmis iebilst pret minētā priekšlikuma pieņemšanu un iesniegt šo pamatoto 
atzinumu atbilstīgi procedūrai, kas noteikta 6. pantā Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību pievienotajā Protokolā (Nr. 2) par subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principa piemērošanu.

2011. gada decembrī

Maltas parlaments


