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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Danijos Karalystės Folketingas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo 

dėl direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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Danijos Karalystės Folketingo nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl 

bendros pelno mokesčio bazės – COM (2016)0685 (BPMB) ir COM (2016)0683 (BKPMB) 

 

Gerb. p. F. Timmermans, 

 

2016 m. spalio 25 m. Komisija pateikė pasiūlymus dėl direktyvų dėl bendros pelno mokesčio 

bazės (COM (2016)0685 (BPMB)) ir bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(COM (2016)0683 (BKPMB)).  

Šių pasiūlymų tikslas – nustatyti bendras pelno mokesčių taisykles ir sudaryti galimybę 

įmonėms pateikti mokesčių administratoriui vieną konsoliduotą su įmonės veikla susijusią 

mokesčių deklaraciją tik vienoje ES valstybėje narėje. 

 

2016 m. lapkričio 4 d. laiške Europos reikalų komitetas paprašė Fiskalinių reikalų komiteto 

pateikti savo nuomonę dėl šių dviejų pasiūlymų. Savo 2016 m. lapkričio 8 d. posėdyje 

Fiskalinių reikalų komitetas nusprendė pateikti nuomonę Europos reikalų komitetui. 

Fiskalinių reikalų komitetas pateikė mokesčių ministrui klausimą dėl pasiūlymų ekonominio 

poveikio Danijai (plg. SAU alm. del – klausimas Nr. 116), į kurį mokesčių ministras atsakė 

2016 m. gruodžio 7 d. 

 

Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į tai, kad vyksta diskusijų dėl pasiūlymų dėl direktyvų 

pradinis etapas, Fiskalinių reikalų komitetas gruodžio 15 d. priėmė rekomendaciją dėl toliau 

pateikiamos pagrįstos nuomonės, kurią Europos reikalų komitetas priėmė 2016 m. gruodžio 

16 d. 
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Pagrįsta nuomonė 

 

Komiteto daugumos (Danijos liaudies partija, Liberalų partija, Raudonųjų ir žaliųjų aljansas ir 

Konservatorių partija) nuomone, tokie pasiūlymai prieštarauja subsidiarumo principui. 

Pasiūlymų dėl direktyvų atitikties Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytam 

subsidiarumo principui atžvilgiu dauguma laikosi skeptiškos nuomonės dėl Komisijos 

argumentų, kad šios priemonės būtų geriau įgyvendinamos ES lygmeniu palyginti su 

nacionaliniu lygmeniu. Dauguma mano, kad šie teisės aktai galėtų būti tiek pat veiksmingai 

taikomi kaip nacionaliniai teisės aktai ir kad Danija turėtų laikytis principo, kad mokesčių 

politika nepriklauso ES kompetencijos sričiai. 

 

Be to, labai neaišku, kokį poveikį pasiūlytos direktyvos turės Danijai. Todėl dauguma 

nemano, kad Komisijos pateiktas pasiūlytų direktyvų atitikimo subsidiarumo ir 

proporcingumo principams pagrindimas atitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 

nustatytą reikalavimą, jog pagrindime turėtų būti pateikta informacija, kuria remiantis būtų 

galima įvertinti pasiūlymo finansinį poveikį. 

 

Mažumos nuomonė dėl pagrįstos nuomonės 

 

Komiteto mažuma (Socialdemokratų partija ir partija „Alternativet“) mano, kad pasiūlymai 

atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. 

 

Mažumos nuomonės dėl pasiūlymų politinio turinio 

 

Komiteto mažuma (Socialdemokratų partija ir partija „Alternativet“) iš esmės teigiamai 

vertina priemones, kuriomis galima užkirsti kelią mokesčių vengimui ir atskirų šalių 

mokesčių bazės susilpninimui, taip pat užtikrinti sąžiningą pelno apmokestinimą ir vienodas 

įmonių veiklos sąlygas ES. Mokesčius ir muitus ir toliau turėtų nustatyti valstybės narės, o ES 

turėtų būti atsargi siekdama suderinti mokesčių teisės aktų formavimą valstybėse narėse. Tai 

ypač taikytina priemonėms, kurios peržengia priemonių, būtinų siekiant veiksmingai kovoti 

su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu, ribas.  

 

Vis dėlto mažuma yra susipažinusi su pasiūlyme dėl BKPMB siūloma paskirstymo schema, 

kuri bus naudinga dideles vidaus rinkas turinčioms šalims, tuo tarpu mažesnės 

eksportuojančios ekonomikos, pvz., Danija, gali netekti pajamų atsižvelgiant į pajamas iš 

pelno apmokestinimo. Todėl dauguma mano, jog itin svarbu derybose siekti užtikrinti 

sąžiningesnę paskirstymo schemą ir mažesnę veiksmingo pelno mokesčio ribą ES valstybėse 

narėse. 

 

Kita komiteto mažuma (Danijos liaudies partija ir Raudonųjų ir žaliųjų aljansas) mano, kad 

šiuo metu sunku nustatyti galutinę poziciją dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl BKMB, nes, be 

kita ko, pasiūlymo taikymo sritis, įskaitant poveikį pajamoms, nėra pakankamai paaiškinta. 

 

Be to, Raudonųjų ir žaliųjų aljansas tvirtina, kad nori kovoti su mokesčių slėpimu, tačiau 

norėtų tokio bendradarbiavimo modelio, kurį taikant nebūtų kenkiama nacionalinėms 

mokesčių bazėms ir nebūtų kuriamos pernelyg griežtos ir nelanksčios taisyklės. Taigi 

Raudonųjų ir žaliųjų aljansas norėtų likti prie startinės pozicijos, jog mokesčių politika 

priklauso atskirų valstybių narių kompetencijos sričiai. 

 



 

PE597.408v01-00 4/4 NP\1116238LT.docx 

LT 

Vis dėlto Raudonųjų ir žaliųjų aljansas nepritaria tam, kad būtų taikomi atskaitymai iš 

nuosavo kapitalo grąžos (vadinamieji ACE atskaitymai) ir itin dideli daugiau kaip 100 proc. 

atskaitymai privačių įmonių moksliniams tyrimams. 

 

Trečioji komiteto mažuma (Liberalų partija ir Konservatorių partija) apskritai pritaria 

priemonėms, kurių tikslas – užtikrinti maksimalų didelių įmonių mokesčių mokėjimų 

skaidrumą ir sąžiningą bei vienodą įmonių konkurenciją ir užkirsti kelią mokesčių vengimui, 

mokesčių slėpimui ir agresyviam mokesčių planavimui. Turėdamos tai mintyje, Liberalų 

partija ir Konservatorių partija teigiamai vertina bendrą šių dviejų direktyvų tikslą. 

 

Nepaisant to, Liberalų partija ir Konservatorių partija skeptiškai vertina bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę. Esama nemažai požymių, kad Danija, kurioje mokesčių bazė yra labai 

plati, susidurs su didele mokesčių bazės erozija, nes direktyvoje numatoma gerokai siauresnė 

mokesčių bazė nei šiuo metu taikoma Danijoje. 

 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė gali turėti labai didelį ekonominį poveikį mažoms 

į eksportą orientuotoms šalims, pvz., Danijai, kurios gali susidurti su įmonių išsikėlimo ir 

darbo vietų praradimo rizika. Tai ypač taikytina gamybos, mokslinių tyrimų ir technologijų 

plėtros veiklą vykdančioms įmonėms, nes, pradėjus taikyti šias direktyvas, jos vis didesnę 

savo brangiai kainuojančios veiklos dalį perkels į šalis, kur jos gauna pajamas. 

 

Danijos įmonių konfederacija anksčiau yra nustačiusi, kad Danijos iždas patirs daugiau kaip 

10 mlrd. DKK nuostolių, jei bus visuotinai pradėta taikyti bendra konsoliduotoji pelno 

mokesčio bazė (BKPMB). Naujausiais Danijos įmonių konfederacijos skaičiavimais, Danijos 

iždas neteks 5–10 mlrd. DKK, jei Danijos pelno mokesčio bazė, kaip siūlo Komisija, taps 

35 proc. mažesnė. 

 

Galiausiai, Liberalų partija ir Konservatorių partija laikosi nuomonės, kad bendros pelno 

mokesčio bazės taikymas yra tik pirmas žingsnis toliau perduodant galias ES toje srityje, kuri 

šiaip priklauso nacionalinei kompetencijai. Net jei pasiūlymas dėl direktyvos susijęs tik su 

pelno mokesčio bazės apskaičiavimu ir valstybėms narėms bus palikta teisė nustatyti pelno 

mokesčio tarifą, jis neišvengiamai taps ir konkurenciniu parametru, dėl kurio įmonės ims 

dairytis po valstybes nares ir mokesčių tikslais perkelinės darbo vietas ir veiklą. 

 

Taigi Liberalų partija ir Konservatorių partija teigiamai vertina pasiūlytų direktyvų tikslą, 

tačiau norėtų, kad būtų taikomas modelis, kuris nepakenktų valstybių narių mokesčių bazėms. 

Liberalų partija ir Konservatorių partija taip pat norėtų, kad būtų taikomas modelis, pagal kurį 

platesniu mastu, nei numatyta siūlomose direktyvose, būtų numatytas vienodesnis pajamų 

paskirstymas tarp valstybių narių deramai atsižvelgiant į šalis, turinčias santykinai daugiau 

žiniomis pagrįstų įmonių. 

 

 

Pagarbiai 

 

Erik Christensen 

Folketingo Europos reikalų komiteto pirmininkas 

 

 


