
 

NP\1116230LT.docx  PE597.419v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Teisės reikalų komitetas 
 

2.2.2017 

PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO 

Tema: Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos 

direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) 

 (COM(2016) 0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

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

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo dienos gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

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

neatitinka subsidiarumo principo. 

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmai 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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PRIEDAS 

 

Rezoliucija 

 

Deputatų Rūmai, 

 

vadovaudamiesi savo Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsniu; 

 

primena, kad Finansų ir biudžeto komiteto paprašyta pateikti savo nuomonę dėl pasiūlymo dėl 

Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės (COM(2016) 0685) ir dėl pasiūlymo 

dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) 

(COM(2016) 0683), kuriuos pateikė Europos Komisija ir kurių atitiktis subsidiarumo 

principui yra tikrinama; 

 

konstatuoja, kad Finansų ir biudžeto komitetas pateikė pagrįstą nuomonę dėl minėtų 

pasiūlymų; 

 

nusprendžia pritarti šiai Finansų ir biudžeto komiteto pagrįstai nuomonei: 

 

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmai atidžiai išnagrinėjo Europos 

Komisijos pasiūlymą dėl bendros pelno mokesčio bazės ir pasiūlymą dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB). 

 

Deputatų Rūmai palankiai vertina Europos Komisijos pastangas kovojant su mokesčių 

vengimo praktika, turinčia tiesioginį poveikį vidaus rinkos veikimui, tačiau reiškia 

susirūpinimą dėl anksčiau minėtų pasiūlymų dėl direktyvų ir laikosi nuomonės, kad šiuo 

etapu jie neatitinka nei subsidiarumo, nei proporcingumo principų pagal Europos Sąjungos 

sutarties 5 straipsnį. 

 

Deputatų Rūmai primena, kad pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo 

principų taikymo 5 straipsnį Europos Komisija įpareigojama motyvuoti savo teisėkūros 

procedūra priimamų aktų projektus subsidiarumo ir proporcingumo principų požiūriu. Šis 

reikalavimas visų pirma reiškia, kad turėtų būti pateiktas „išsamus paaiškinimas, leidžiantis 

įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų“. Tačiau Deputatų Rūmai 

laikosi nuomonės, kad šiuo atveju Europos Komisija nepateikė pakankamai įrodymų, jog 

laikomasi šių principų, visų pirma turint omenyje toliau minimus klausimus. 

 

Mokesčių bazės suderinimas pagal pasiūlymą dėl direktyvos turi tiesioginį poveikį valstybių 

narių prerogatyvai laisvai spręsti dėl svarbiausių valstybės narės fiskalinės politikos aspektų. 

Tačiau mokesčių politika yra ne tik vienas iš pagrindinių valstybės narės suvereniteto 

elementų, bet ir galimybė išreikšti savo socialinę ir ekonominę politiką, kurią taikant 

pabrėžiamos kiekvienos valstybės narės ypatybės. Šiuo atveju pasiūlymų įgyvendinimas 

reikštų, kad kiekviena valstybė narė negalėtų tinkamai atsižvelgti į šias konkrečias politines, 

socialines ir ekonomines ypatybes nacionaliniu lygmeniu, o ateityje dėl jų turėtų būti 

priimamas vieningas Tarybos sprendimas. 

 

Dėl neigiamo poveikio kai kurių valstybių narių (tarp jų Liuksemburgo) biudžetui Europos 

Komisijos pasiūlymai gali, be to, de facto sumažinti valstybių narių galimybę veikti savo 
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nuožiūra sprendžiant dėl mokesčių tarifų, kadangi įgyvendinus BKPMB kai kuriose 

valstybėse narėse mokestinių pajamų sumažėjimą reikėtų kompensuoti kitomis finansų 

politikos priemonėmis, įskaitant mokesčių tarifus. Šiomis aplinkybėmis Deputatų Rūmai 

susirūpinę pažymi, kad teikiami pasiūlymai gali turėti neproporcingai didelį poveikį mažoms 

atviroms Sąjungos ekonomikoms. Jei nustačius mokesčio bazę vienintelis nepakeistas 

valstybių narių skiriamasis veiksnys liktų pelno mokesčio tarifas, Deputatų Rūmai 

nuogąstauja, kad dėl to būtų pradėtos itin aršios lenktynės dėl žemesnių standartų. 

 

Deputatų Rūmai su nerimu konstatuoja, kad Europos Komisija nepateikė įtikinamų 

argumentų, kurie leistų suprasti, kodėl mokesčių bazės suderinimas yra būtinas siekiant 

kovoti su mokesčių vengimu, kadangi Taryba 2016 m. liepos mėn. priėmė direktyvą, kurios 

tikslas – kovoti su mokesčių vengimo praktika1 ir kuria atsižvelgiant į tai nustatomas 

mažiausias koordinavimo lygis Sąjungoje. Kadangi Direktyvos 2016/1164 įgyvendinimas dar 

nepradėtas, Komisija negalėjo aiškiai ir tiksliai nurodyti, kokią papildomą naudą duotų 

bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės nustatymas ir kodėl veiksmų reikėtų imtis 

Sąjungos lygmeniu. 

 

Deputatų Rūmai taip pat abejoja dėl to, ar įgyvendinus minėtus pasiūlymus būtų galima 

sumažinti administracinę naštą. Nustačius mokesčių sistemą, kuri būtų taikoma lygiagrečiai 

su nacionaline mokesčių sistema, kyla rizika, kad mokestinių prievolių vykdymo išlaidų 

sumažėjimą įmonėms iš tikrųjų nusvertų nacionalinėms mokesčių inspekcijoms padidėjusios 

administracinės išlaidos, nes jos ateityje turėtų lygiagrečiai taikyti dvi skirtingas mokesčių 

sistemas. Deputatų Rūmai nuogąstauja, kad dėl tokio sprendimo visoms susijusioms šalims 

kiltų papildomų sudėtingų problemų, be to, gali kilti problemų dėl lygybės prieš įstatymą ir 

vienodo mokestinio vertinimo principo taikymo aspektų. 

 

Komisijos pasiūlyme taip pat numatyta, kad su sandorių kainodara susijusios taisyklės ateityje 

nebus taikomos įmonių grupėms, kurios patenka į direktyvos dėl BKPMB taikymo sritį. 

Deputatų Rūmai nuogąstauja, kad toks sprendimas sukels skirtumų, susijusių su sprendimais, 

kuriuos atitinkamai priėmė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir 

Europos Sąjunga. Komisijos pasiūlymai, jei būtų įgyvendinti, iš tikrųjų galėtų kelti didelę 

grėsmę EBPO nustatytoms galiojančioms taisyklėms ir dėl tos priežasties potencialiai 

prieštarautų tarptautinėms konvencijoms, kurios taikomos Liuksemburge, Europoje ir už jos 

ribų. Toks sprendimas keltų abejonių dėl EBPO nustatytų įsipareigojimų, kuriems valstybės 

narės teikia didelę svarbą, visų pirma su sandorių kainodara susijusių taisyklių srityje. 

 

Deputatų rūmai rezoliuciją priėmė 2016 m. gruodžio 22 d. viešame posėdyje. 

 

Generalinis sekretorius Claude Frieseisen 

Pirmininkas Mars Di Bartolomeo 

 

                                                 
1 2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo 
praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės. 


