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Büsing, par nodokļu saskaņošanu un taisnīgu nodokļu sistēmu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina visiem finanšu darījumiem piemērot nodokli 1 % apmērā, 
apgalvojot, ka pasākumiem, kas patiešām rada peļņu, pašlaik dažādos posmos tiek piemērota 
smaga nodokļu un sociālā nodrošinājuma iemaksu nasta, savukārt finanšu darījumiem netiek 
piemērotas nekādas nodevas, tādējādi radot nelīdzsvarotību starp patiesu peļņas radīšanu un 
spekulācijām, kas ir izraisījušas pasaules mēroga finanšu krīzi. Piemērojot 1 % nodokli visiem 
finanšu darījumiem, tostarp ar bankas kontu saistītiem maksājumiem un naudas izņemšanai, 
rastos iespēja krasi samazināt vai atcelt citus nodokļus un panākt ievērojamus nodokļu iestāžu 
ietaupījumus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šāda sistēma būtu daudz taisnīgāka par 
spēkā esošo kārtību, kurā nodokļu maksātājiem liek segt nekontrolējamu spekulāciju radītās 
izmaksas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Eiropas Komisija 2013. gada 14. februārī pieņēma priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko 
īsteno ciešāku sadarbību finanšu darījumu (FTT) nodokļa jomā. Priekšlikuma noteikumos 
atspoguļota Komisijas 2011. gada septembra sākotnējā priekšlikuma darbības joma un mērķi 
attiecībā uz saskaņotu FTT visās 27 dalībvalstīs. Jaunais priekšlikums ir saistīts ar lēmumu 
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atļaut ciešāku sadarbību 11 dalībvalstu („iesaistīto dalībvalstu”) starpā1. Šo lēmumu Padome 
pieņēma 2013. gada 22. janvārī pēc tam, kad Eiropas Parlaments 2012. gada 12. decembrī bija 
devis savu piekrišanu.
Pēc ekonomiskas saites izveidošanas ar iesaistīto dalībvalstu teritoriju saskaņotā nodokļa 
pamats būtu ļoti plašs, aptverot darījumus, ko veic finanšu iestādes saistībā ar visiem finanšu 
instrumentiem un tirgiem.

Minimālās piedāvātās likmes ir 0,1 % akcijām un obligācijām, kolektīvo ieguldījumu fondu 
vienībām, valūtas tirgus instrumentiem, atpirkšanas līgumiem un vērtspapīru aizdošanas un 
aizņemšanās līgumiem un 0,01 % darījumiem attiecībā uz atvasinātiem produktiem. Šīs 
likmes ir pietiekami zemas, lai reālā ekonomika netiktu būtiski ietekmēta, t. i., nepalielinātos 
kapitāla izmaksas. Lai gan iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāievēro šīs minimālās likmes, tās 
tomēr varētu pēc vēlēšanās brīvi piemērot augstākas likmes. Nodoklis būtu jāmaksā visām 
darījumā iesaistītajām finanšu iestādēm.

Lai aizsargātu reālo ekonomiku, FTT netiktu piemērots vidusmēra pilsoņu un uzņēmumu 
ikdienas finanšu darbībām (piemēram, apdrošināšanas līgumiem, hipotekārajiem 
aizdevumiem un aizdevumiem uzņēmumiem, kredītkaršu darījumiem, maksājumu 
pakalpojumiem, noguldījumiem, tūlītējiem valūtas darījumiem utt.), kā arī maksājumiem no 
bankas konta un naudas izņemšanai. Tas faktiski tiktu ļoti mērķtiecīgi paredzēts finanšu 
nozarei. Priekšlikumā ietverti tikai tādi darījumi, kuros iesaistītas finanšu iestādes. Aptuveni 
85 % no visiem finanšu darījumiem notiek finanšu iestāžu starpā, neiesaistot citas personas.

Secinājums
Komisijas priekšlikumu pašreiz apspriež gan Eiropas Parlaments, gan Padome. Ierosināto 
direktīvu var pieņemt tikai tad, ja iesaistītās dalībvalstis to vienprātīgi atbalsta.

                                               
1 Iesaistīto dalībvalstu loks var būt arī plašāks par šīm 11 valstīm. Līgumos noteikts, ka ciešākai sadarbībai jābūt 
atvērtai dalībvalstīm, kas nav sākotnēji iesaistītās dalībvalstis, ja tās atbilst lēmumā par atļaujas piešķiršanu 
noteiktajiem dalības nosacījumiem.


