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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 perdavimo dienos gali pareikšti pagrįstą nuomonę Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pirmininkams, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas 
neatitinka subsidiarumo principo.

Maltos parlamentas 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

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 
bazės (BKPMB) (COM(2016) 683)

Pagrįsta Maltos Respublikos Atstovų Rūmų nuomonė

Subsidiarumo klausimai

Primindami savo pagrįstą nuomonę dėl 2011 m. gegužės 17 d. direktyvos COM(2011) 121, 
Maltos Respublikos Atstovų Rūmai pakartoja, kad Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl 
bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (COM(2016) 683) (toliau – BKPMB) 
taikymo sritis nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ir laikosi nuomonės, kad šio 
pasiūlymo tikslai gali būti veiksmingai pasiekti nacionalinėmis priemonėmis.

Maltos Respublikos Atstovų Rūmai pažymi, kad subsidiarumo ir proporcingumo principai 
tampa aktualūs, kai Sąjunga ir valstybės narės dalijasi kompetencija sektoriuje pagal Europos 
Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo. Nors Europos Komisijos iniciatyvos 
tikslas yra palengvinti verslo sąlygas visoje vidaus rinkoje, taikant vienodus mokesčių teisės 
aktus, Maltos Respublikos Atstovų Rūmai mano, kad pasiūlyta BKPMB neišvengiamai 
paveiks vidaus mokestines pajamas ir mokesčių sistemas.

Pagal pasiūlymo teisinį pagrindą (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnis) 
Taryba spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, vieningai leidžia direktyvas dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę įtaką vidaus rinkos sukūrimui ar 
veikimui, suderinimo. Nors Komisija ir siekia panaikinti vidaus rinkos veikimo iškraipymus, 
Maltos Respublikos Atstovų Rūmai mano, kad „įstatymų suderinimu“, per konsolidavimą ir 
paskirstymą darant poveikį nacionaliniam mokestiniam ir biudžeto suverenumui – esminei 
valstybių narių funkcijai, ruošiamasi BKPMB sistemos įgyvendinimui. 

Maltos Respublikos Atstovų Rūmai ir toliau laikosi nuomonės, kad pasiūlytos BKPMB 
sistema pažeidžia subsidiarumo principą dėl šių priežasčių:

 kadangi BKPMB yra neprivaloma įmonėms, kurių visos per metus gaunamos 
pajamos neviršija 750 mln. EUR, mažesnės įmonės turės atsižvelgti ne tik į šiuo 
metu galiojančius 28 skirtingus taisyklių rinkinius, bet ir BKPMB, todėl jos galimai 
patirs sunkumų rinkdamosi, kurią sistemą joms geriausia taikyti. Pasiūlymas neturi 
įtakos valstybių narių taikomiems mokesčių tarifams, bet gali būti, kad valstybių 
narių bus reikalaujama pakeisti mokesčių tarifus;

 nors susidaro įspūdis, kad kiekvienas mokesčių mokėtojas turės reikalų su vienu 
mokesčių administratoriumi, taikant BKPMB, pavienės įmonės turėtų bendrauti su 
pagrindiniu mokesčių mokėtoju, tiek vykstant konsolidacijai, tiek pagrindinei 
kompetentingai institucijai atliekant auditus. Taip yra dėl to, kad, vadovaujantis 
BKPMB, pavienės įmonės privalo saugoti visus įrodomąją vertę turinčius įrašus ir 
dokumentus;

– be to, taikant pasiūlytą BKPMB, nebūtų pašalinta sandorių kainodara, nes ši 
kainodara vis dar galioja tik BKPMB netaikančioms įmonėms arba tarp įmonių 
skirtingose BKPMB grupėse;
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 mechanizmai, kuriais siekiama mažinti nepagrįsto ir netyčinio mokesčių vengimo 
galimybes, jau reglamentuojami pagal Elgesio kodekso grupę (verslo 
apmokestinimas), direktyvą, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, 
tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės, (toliau – Kovos su mokesčių 
vengimu direktyva I) ir pasiūlymą dėl direktyvos, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių 
mokestinės tvarkos neatitikimais, (toliau – Kovos su mokesčių vengimu direktyva 
II), todėl siekiant šio tikslo įgyvendinimo tolesni Sąjungos lygmens veiksmai 
nereikalingi;

– galiausiai, dėl paskirstymo formulės atsiranda iškraipymas, kuris lemia, kad 
valstybės narės, kurių ekonomika pirmiausia priklauso nuo daug darbo jėgos 
reikalaujančių ekonomikos sektorių, įgyja lyginamąjį ir konkurencinį pranašumą, o 
tos šalys, kurių ekonomikos našumo lygis yra gana aukštas ir (arba) kuriose 
pereinama prie aukštesnę pridedamąją vertę turinčios ekonominės veiklos, ir (arba) 
kuriose rinkos dydis yra ribotas, patiria sunkumų. Valstybės narės kartu ar atskirai 
galėtų įgyvendinti kelis konsolidavimo elementus, naudodamosi mechanizmais, 
kuriais nedaromas toks didelis poveikis valstybių narių įgaliojimams ir siūloma 
pakankamai gera tarpvalstybinės veiklos skatinimo perspektyva.

Todėl Maltos Respublikos Atstovų Rūmai mano, kad renkantis mažiau atgrasias priemones 
galima įgyvendinti BKPMB mechanizmo tikslus tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiais 
nepažeidžiant subsidiarumo ir proporcingumo principų.

Maltos Respublikos Atstovų Rūmų pozicija

Maltos Respublikos Atstovų Rūmai nepritaria šiems dokumentams. Kaip ir 2011 m. 
pasiūlymo atveju, Maltos Respublikos Atstovų Rūmai nepalaiko pajamų paskirstymo 
formulės (todėl ir konsolidacijos), kurią taikant valstybės narės, kurių ekonomika pirmiausia 
priklauso nuo daug darbo jėgos reikalaujančių ekonomikos sektorių, įgyja lyginamąjį ir 
konkurencinį pranašumą, o tos šalys, kurių ekonomikos našumo lygis yra gana aukštas 
ir (arba) kuriose pereinama prie aukštesnę pridedamąją vertę turinčios ekonominės veiklos, 
ir (arba) kuriose rinkos dydis yra ribotas, patiria sunkumų. 

Todėl, taikant pasiūlytą BKPMB, turtas tarp valstybių narių bus perskirstytas taip, kad, 
techniškai kalbant, bus įmanoma perkelti turtą iš gana skurdžios besivystančios ekonomikos 
ES šalies į kur kas labiau išsivysčiusios ekonomikos turtingesnę ES šalį. Taip pat bus 
pagerinta kai kurių šalių fiskalinė būklė ir tvarumas, pabloginant kitų šalių fiskalinę būklę ir 
tvarumą, ypač dėl jų mokestinės bazės sumažinimo. 

Be to, neatmetama galimybė, kad įgyvendinant BK(P)MB kaip visumą padidės mokesčių 
konkurencija, nes tikimybė, kad valstybės narės imsis mokesčių tarifų mažinimo, išliks 
mokesčių paskata pritraukti užsienio investicijas. Taip pat negalima nepaisyti fakto, kad 
siekdami įgyti fiskalinę kontrolę, kaip nurodyta BK(P)MB pakete, mokesčių administratoriai 
turėtų visapusiškai bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiklą – taip mokesčių 
administratoriams butų uždėta papildoma administracinė našta.
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Galimos pasekmės

Taikant paskirstymo formulę bus prarandamos pajamos, nes visi pardavimo komponentai 
pagal paskirties vietą, užimtumą ir darbo užmokestį bei jurisdikcijai priklausantį turtą yra 
nepalankūs tokioms mažoms jurisdikcijoms, kaip Malta.

Parlamento narys Anglu Farrugia
Pranešėjas

2016 m. gruodžio 26 d.


