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Lietuvos nėra tarp pirmųjų Europos Sąjungos šalių, pareiškusių norą įvesti naują
finansinių sandorių mokestį (FSM), bet persigalvojusi ir neskubėti nutarusi Vyriausybė
tokių planų ir toliau neatmeta.
"Iš tikrųjų, šitas mokestis į biudžetą daug pajamų nesurinktų. Tačiau jeigu Lietuva nori
būti moderni valstybė, ji turėtų jungtis prie bankų, kitų finansinių institucijų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat pasakyčiau vaizdingai: Lietuva turėtų laikytis
pasaulio madų ir tame tarpe apmokestinimo srityje", - interviu VŽ po Briuselyje vykusio
Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) posėdžio, kuriame leistas spartesnis įvedimas
11-oje valstybių, sakė Rimantas Šadžius, Lietuvos finansų ministras.
VŽ: Ką tik baigėsi ECOFIN posėdis, kuriame pasiektas proveržis dėl finansinių
paslaugų mokesčio (FSM) įsigalėjimo, tačiau Lietuva jungtis kol kas neskuba ir,
ministre, apskritai, ar mums reikia tokio mokesčio?
Lietuva po kurio laiko galbūt prisijungs prie 11 šalių grupės, kurios įsijungė prie
spartesnės FSM įsivedimo procedūros.
Tačiau mes pirmiausia privalom pamatyti teisės aktus, kuriuos turi priimti Europos
Komisija ir, matyt, bus atlikti mokesčio poveikio tyrimai ir, matyt, mes patys vertinsime,
kokį poveikį turėtų šito mokesčio įvedimas Lietuvai.
VŽ: Premjeras Algirdas Butkevičius dar per Algirdo Šemetos gruodžio vizitą Vilniuje
viešai teigė, kad Lietuva finansinių sandorių mokestį įsives. Dabar iš šalies stebint
atrodo, kad vyksta tam tikras Vyriausybės atsitraukimas. Tai kaip yra iš tikrųjų?
Atsitraukimo nėra. Vyriausybė neatsisako minties prisijungti prie šitos procedūros. Be
to, šalys narės gali prisijungti prie tų teisės aktų, kurie bus priimti šitos valstybių grupės,
arba priimti savo teisė aktus, galbūt kiek kitokius.
Lietuvos Vyriausybės programoje yra įrašyta nuostata, kad mes sieksime tokio
mokesčio įvedimo ir mes ta kryptimi dirbsime.
Tačiau reikia turėti galvoje, kad FSM būtent dėl to, kad finansiniai sandoriai
nepripažįsta valstybės sienų atskirai paimtas valstybėje paprasčiausia neturi
prasmės. Tai yra mokestis turėtų būti įvestas didelėje pasaulio dalyje. Na, ES tam
mokesčiui yra tinkama, bet geriausiai, kad jis būtų įvesta globaliu mastu.
VŽ: Ankstesnė finansų ministre Ingrida Šimonytė yra teigusi, kad Lietuvoje vyrauja
tradicinė bankininkystė, todėl šis mokestis neturės didelės reikšmės, neduos daug
pajamų į valstybės biudžetą. Kokia Jūsų pozicija?
Iš tikrųjų, šitas mokestis į biudžetą daug pajamų nesurinktų. Tačiau jeigu Lietuva nori
būti moderni valstybė, ji turėtų jungtis prie bankų, kitų finansinių institucijų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat pasakyčiau vaizdingai: Lietuva turėtų laikytis
pasaulio madų ir tame tarpe apmokestinimo srityje.
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Finansų institucijos teigia, kad dėl šito mokesčio galbūt pabrangtų jų paslaugos,
kreditiniai ištekliai ir, natūralu, kad iš tikrųjų turbūt taip ir atsitiktų.
Kita vertus, mes turime pridėtinės vertės mokesčio pavyzdį. Dabar jau niekas
nebešneka, kad išaugęs PVM pabrangino prekes ar paslaugas ir kad dėlto jo nereikėtų
rinkti.
VŽ: Europos Komisija paskaičiavo, kad jei Lietuva įsivestų FSM, tai 2020 m. šiuo
mokesčių šalis galėtų padengti 131 mln. EUR įmokų į ES biudžetą. Kaip vertinate tokią
diskusiją, EK siūlymus?
Šio klausimo mes detaliai dar nesame svarstę, tačiau tai, be abejo, yra vienas iš
klausimų, kuris iškils svarstant apmokestinimo FSM tvarką ir principus.
Dėl tarifų, sakyčiau, kol kas net nėra orientacinių skaičių, todėl diskusija, kol kas vyks
apie apmokestinimo principus. Sutarus dėl tų principų, bus galima eiti prie konkretybių.
Vienas iš tikrųjų labai rimtas klausimas yra kaip pasidalinti šitą mokestį tarp valstybių ir
ar jį apsimoka dalintis, galbūt iš tikrųjų labiau apsimoka jį iškarto pervesti į ES biudžetą,
kur šitie pinigai galėtų prisidėti prie probleminių bankų gelbėjimo.
Preliminariais įverčiais, pagal pirminį EK pasiūlymą, įmokų suma į Lietuvos biudžetą
būtų pakankamai nedidelė, apie 10-20 mln. Lt.
VŽ rašė, kad Lietuva finansinių sandorių mokestį galėtų įsivesti jau nuo 2014 m., jei
šalis apsispręstų prisijungti prie 11-os ES šalių narių, kurios ketina tai daryti.
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