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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina visiems finansiniams sandoriams nustatyti 1 proc. mokestį 
teigdamas, kad veikla, kuria iš tiesų kuriama gerovė, šiuo metu įvairiais etapais labai 
apmokestinta mokesčiais ir socialinio draudimo įmokomis, o finansiniai sandoriai nuo to 
tebėra visiškai atleisti, taip sukeliant tikros gerovės kūrimo ir spekuliacijos disbalansą, dėl 
kurio kilo pasaulinė finansų krizė. Visiems finansiniams sandoriams, įskaitant mokėjimus iš 
banko sąskaitos ir pinigų išėmimą, nustačius 1 proc. mokestį būtų galima smarkiai sumažinti 
ar panaikinti kitų rūšių mokesčius ir mokesčių institucijoms sutaupyti labai daug lėšų. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad ši sistema būtų daug sąžiningesnė už dabartinę sistemą, pagal 
kurią mokesčių mokėtojai raginami mokėti už nuolatinę spekuliaciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 18 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„2013 m. vasario 14 d. Europos Komisija patvirtino pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria 
įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio (FSM) srityje. 
Pasiūlyme nustatytos sąlygos atitinka 2011 m. rugsėjo mėn. pirminio pasiūlymo dėl 
direktyvos taikymo sritį ir tikslus, susijusius su suderintu FSM visų 27 valstybių narių 
lygmeniu. Naujasis pasiūlymas yra susijęs su sprendimu įgalioti 11 valstybių narių 
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(dalyvaujančias valstybes nares) tvirčiau bendradarbiauti1.  Tas sprendimas Taryboje buvo 
patvirtintas 2013 m. sausio 22 d. po to, kai Europos Parlamentas 2012 m. gruodžio 12 d. jam 
pritarė.
Suderinto mokesčio bazė būtų labai plati ir, nustačius ekonominį ryšį su dalyvaujančių 
valstybių narių teritorija, apimtų su visomis finansinėmis priemonėmis ir rinkomis susijusius 
finansų įstaigų vykdomus sandorius.

Akcijoms ir obligacijoms, kolektyvinio investavimo fondų vienetams, pinigų rinkos 
priemonėms, atpirkimo sandoriams, taip pat vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi 
sandoriams siūloma taikyti 0,1 proc. minimalų mokesčio tarifą, o su išvestiniais produktais 
susijusiems sandoriams – 0,01 proc. tarifą. Šie tarifai yra pakankamai maži, kad būtų galima 
išvengti šalutinio poveikio realiajai ekonomikai, dėl kurio išaugtų kapitalo sąnaudos. Nors 
dalyvaujančios valstybės narės turėtų laikytis šių minimalių tarifų, jos vis dėlto galėtų taikyti 
didesnes mokesčių normas, jeigu norėtų. Mokestį turėtų mokėti kiekviena sandoryje 
dalyvaujanti finansinė įstaiga.

FSM nebūtų taikomas kasdienei eilinių piliečių ir įmonių finansinei veiklai, pvz., draudimo 
sutartims, hipotekos paskoloms ir skolinimo įmonėms operacijoms, su kredito kortelėmis 
susijusiems sandoriams, mokėjimo paslaugoms, indėliams, neatidėliotiniems valiutos keitimo 
sandoriams, taip pat mokėjimui iš banko sąskaitos ir pinigų išėmimui. Iš esmės jis būtų labai 
tikslingai nukreiptas į finansų sektorių. Pasiūlymas apima tik tuos sandorius, kuriuose 
dalyvauja finansų įstaigos. Apie 85 proc. visų finansinių sandorių vyksta tarp finansų įstaigų 
nedalyvaujant kitiems asmenims.

Išvada
Komisijos pasiūlymas dabar svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje. Kad pasiūlyta 
direktyva būtų priimta, reikalingas vieningas visų dalyvaujančių valstybių narių sprendimas.“

                                               
1 Dalyvaujančių valstybių narių ratas nebūtinai turi apsiriboti tik tomis 11 valstybių. Pagal Sutartis numatoma, 
kad tvirčiau bendradarbiauti gali ir kitos valstybės narės, ne tik tos, kurios dalyvauja nuo pradžių, jeigu tik jos 
atitinka dalyvavimo sąlygas, nustatytas sprendime, kuriuo valstybės narės įgaliojamos tvirčiau bendradarbiauti.


