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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. 

Nyderlandų Antrieji Rūmai pateikė Parlamentui 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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België 

 

 

Haga, 2016 m. gruodžio 20 d. 

 

 

Tema: Pagrįsta nuomonė dėl ES pasiūlymų dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB) (angl. 

Common Corporate Tax Base – CCTB) (COM(2016) 685) ir dėl bendros konsoliduotosios 

pelno mokesčio bazės (BKPMB) (angl. Common Consolidated Corporate Tax Base – 

CCCTB) (COM(2016) 683) (subsidiarumas) 

 

 

Gerb. J.-C. Junckeri, 

 

Generalinių Luomų Antrieji Rūmai įvertino, ar ES pasiūlymai dėl bendros pelno mokesčio 

bazės (BPMB) (COM(2016) 685) ir dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) (COM(2016) 683)1 atitinka subsidiarumo principą. 

 

Šiuo laišku pranešu Jums, kad Generalinių Luomų Antrieji Rūmai nusprendė, kad pirmiau 

minėti pasiūlymai neatitinka subsidiarumo principo. Antrieji Rūmai pritaria, kad labai svarbu 

spręsti mokesčių vengimo problemą, tačiau mano, kad pasiūlymai dėl B(K)PMB prieštarauja 

subsidiarumo principui. Antrųjų Rūmų neįtikino teiginiai, kad ES veiksmai, kurių bus galima 

imtis įgyvendinus pasiūlymus dėl B(K)PMB, duos daugiau naudos nei valstybių narių 

veiksmai nacionaliniu lygmeniu. 

 

Dėl įvairių priežasčių Antrieji Rūmai nemato jokių aiškių šiuo metu pateiktų pasiūlymų dėl 

B(K)PMB privalumų. Svarbiausi argumentai, kuriais remiantis pasiūlymų atitiktis 

subsidiarumo principui buvo įvertinta neigiamai, yra tokie: pasiūlymai gali turėti neigiamų 

pasekmių Nyderlandų ekonomikai, Antrųjų Rūmų nuomone, jie nesustabdys vis mažesnių 

mokesčio tarifų taikymo, priemonėmis beveik arba visiškai nebus prisidedama prie mokesčių 

vengimo prevencijos, be to, net ir įgyvendinus pasiūlymus ir toliau bus taikoma skirtinga 

mokesčių tvarka. 

 

Priede apžvelgiama išsami kiekvienos frakcijos nuomonė apie tai, kaip pasiūlymas atitinka 

subsidiarumo principą. Būčiau dėkinga, jeigu savo atsakyme į mano laišką atsižvelgtumėte į 

kiekvienos frakcijos indėlį svarstant šį klausimą. 

 

Europos Parlamentui, Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei bus išsiųstos šio laiško kopijos. 

 

Pagarbiai 

Khadija Arib 

                                                 
1 Toliau – pasiūlymai dėl B(K)PMB. 



 

NP\1115437LT.docx 3/10 PE597.680v01-00 

 LT 

Generalinių Luomų Antrųjų Rūmų Pirmininkė 
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Priedas: Skirtingų frakcijų indėlis svarstant subsidiarumo klausimą 

 

Generalinių Luomų Antrieji Rūmai turi 150 vietų. Šios vietos yra paskirstytos taip: 

 Liaudies laisvės ir demokratijos partija (nyd. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – 

VVD) (40); 

 Darbo partija (nyd. Partij van de Arbeid – PvdA) (35); 

 Socialistų partija (nyd. Socialistische Partij – SP) (15); 

 Krikščionių demokratų apeliacija (nyd. Christen Democratisch Appel – CDA) (13); 

 Laisvės partija (nyd. Partij voor de Vrijheid – PVV) (12); 

 Demokratai 66 (nyd. Democraten 66 – D66) (12); 

 Krikščionių unija (nyd. ChristenUnie – CU) (5); 

 Žaliųjų kairiųjų partija (nyd. GroenLinks – GL) (4); 

 Politiškai reformuota partija (nyd. Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP) (3); 

 Gyvūnų gynimo partija (nyd. Partij voor de dieren – PvdD (2); 

 50PLUS (1); 

 T. Kuzu ir S. Özturko grupė (nyd. GrKÖ) (2); 

 L. Bonteso ir J. van Klavereno grupė (nyd. GrBvK) (2); 

 J. Houwers (1); 

 N. Klein (1); 

 J. Monasch (1); 

 R. van Vliet (1). 

 

Vertinant, ar pasiūlymai atitinka subsidiarumo principą, savo nuomonę išsakė aštuonios 

frakcijos. 

 

Subsidiarumo vertinimas 

 

VVD frakcijos nariai nusprendė, kad pasiūlymas dėl BPMB neatitinka subsidiarumo 

principo. Jie nori, kad Nyderlandai patys laisvai spręstų pelno mokesčio klausimus. 

Pasiūlymais dėl BPMB neprisidedama prie vidaus rinkos ir verslo aplinkos gerinimo arba 

mokesčių vengimo problemos sprendimo. Tuo metu, kai ES Tarybai pirmininkavo 

Nyderlandai, priimta direktyva dėl kovos su mokesčių vengimu, kuria remiantis buvo 

patvirtintas pakankamai didelis kovos su piktnaudžiavimu priemonių paketas. Pasiūlymas dėl 

BPMB neįneštų nieko naujo ir nepadėtų siekti tikslo. VVD frakcijos nariai laiko pasiūlymą 

dėl BPMB atskaitos tašku pasiūlymui dėl BKPMB, todėl nesiruošia leistis apsukami aplink 

pirštą. VVD frakcijos nariai nenori perleisti ES jokių įgaliojimų, susijusių su pelno mokesčiu. 

Pasiūlyme dėl BPMB leidžiama konkuruoti tarifų srityje, o tai lemia vis mažesnių mokesčio 

tarifų taikymą. Pasiūlyme dėl BPMB išnyksta šiuo metu Nyderlanduose taikomas atleidimas 

nuo pelno mokesčio, nors dar ne taip seniai jis buvo šiaip ne taip išgelbėtas tvirtinant 

pasiūlymą dėl kovos su mokesčių vengimu. VVD frakcijos nariai laikosi nuomonės, kad 

įgyvendinus pasiūlymą dėl BPMB nebeliks kelio atgal, o tada teks spręsti tas pačias 

nelanksčios PVM sistemos problemas, kai siekiamų (nacionalinių) pakeitimų įdiegimas yra iš 

esmės neįmanomas arba reikalauja per daug laiko. Komisija nurodė, kad nustatyti vidaus 

rinkos stiprinimui skirtą bendrą pelno mokesčio bazę galima tik ES lygmeniu. VVD frakcijos 

narių nuomone, pasiūlyme nematyti, kad Europos sprendimas suteiktų pridėtinės vertės 

visiems su šiuo klausimu susijusiems subjektams. 
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VVD frakcijos nariai nusprendė, kad pasiūlymas dėl BKPMB neatitinka subsidiarumo 

principo. Jie nori, kad Nyderlandai patys laisvai spręstų pelno mokesčio klausimus. Mokesčiai 

yra dalis valstybių narių suvereniteto. VVD frakcijos nariai nepageidauja, kad nacionalinei 

kompetencijai priklausantys tiesioginiai mokesčiai būtų perkelti į Europos kompetencijos 

sritį. 2011 m. Europos Komisija jau įrodė, kad BKPMB įdiegimas neigiamai paveiks Europos 

Sąjungos ir valstybių narių ekonomiką. Šios frakcijos nariams neaišku, kodėl reikėtų manyti, 

kad dėl dabartinių pasiūlymų nesumažės gerovė. Iš Europos Komisijos dokumentų taip pat 

nematyti, kad visi susiję subjektai sulauktų pridėtinės vertės. Įgyvendinus pasiūlymą, 

sumažėtų Nyderlandų ekonomikos augimas, darbo vietų skaičius ir pelno mokesčio 

surinkimas. Pasiūlymas turbūt tinka didelėms šalims, kuriose išvystyta gamybos pramonė, 

tačiau akivaizdu, kad jis žalingas mažoms šalims, kurių ekonomika atvira, pvz., 

Nyderlandams. BKPMB būtų privaloma įmonėms, kurių apyvarta viršija 750 mln. eurų. Dėl 

to būtų sudėtinga ir sunku įgyvendinti pasiūlymą, o sąnaudos išaugtų, nes būtų taikomos dvi 

skirtingos mokesčių sistemos. VVD frakcijos nariai mano, kad pereiti prie konsolidacijos ir 

pelno perskirstymo Europos mastu nėra nei naudinga, nei reikalinga. EBPO lygmeniu jau 

sudaryti susitarimai (kuriais nukrypstama nuo šios paskirstymo formulės) dėl tarpusavio 

kontroliuojamų sandorių kainodaros ir tarptautinio pelno paskirstymo. Kadangi pasiūlyta 

formule paneigiama nematerialiuoju ir finansiniu turtu sukuriama vertė, ji dar žalingesnė 

šiuolaikinei ekonomikai. Pasigirstantys visuomenės balsai vis labiau ir labiau kritikuoja 

suvereniteto perdavimą Briuseliui. Europos Komisija atrodo akla ir kurčia visuomenės kritikai 

ir taip suteikia dar daugiau peno euroskeptikams. Svarstydama Komisija nė nemano 

atsižvelgti į augančio nepasitenkinimo poveikį visuomenei. 

 

PvdA frakcijos nariai nusprendė, kad minėtos direktyvos atitinka subsidiarumo principą. Jie 

pripažįsta, kad tiesioginių mokesčių politika iš principo priklauso atskirų valstybių narių 

prerogatyvai. Tai nereiškia, kad valstybės narės neturi šioje srityje svarbių bendrų interesų. 

Tarptautiniu mastu pasiektas bendras sutarimas, kad mokesčių vengimas yra nepageidautinas. 

Taip pat visuotinai sutariama, kad spręsti mokesčių vengimo problemą geriausia tarptautiniu 

lygmeniu. Sistemų suderinimas padeda gerinti vidaus rinkos veikimą, stabdyti 

nepageidaujamą valstybių narių konkurenciją pelno mokesčio srityje. 

 

PvdA frakcijos nariai mano, kad mokesčių vengimo klausimas ne veltui atsidūrė dėmesio 

centre. EBPO apskaičiavo, kad dėl mokesčių vengimo valstybės kasmet netenka iki 

240 mlrd. JAV dolerių. G20 iniciatyva buvo priimtas labai svarbus politinis sprendimas. 

Mokesčių vengimo problema turi būti koordinuotai sprendžiama pasauliniu mastu. 

Vadovaujant EBPO buvo pradėtas BEPS projektas. Visos ES valstybės narės palaikė BEPS 

rezultatus. Taip atsirado direktyva dėl kovos su mokesčių vengimu. 

 

PvdA frakcijos nariai primena, kad BEPS parodė, kad mokesčių vengimą skatina mokesčių 

sistemų skirtumai. Šis veiksnys ypač svarbus Europos žemyne. Didelė ekonominė tarpusavio 

priklausomybė, mažos tarpvalstybinių kapitalo srautų kliūtys ir kartu nemaži mokesčių 

sistemų skirtumai sudaro šiame žemyne sąlygas daugybei galimybių vengti mokesčių. Šios 

frakcijos nariai atkreipia dėmesį, kad valstybės narės tam vienbalsiai pritarė, kartu 

dalyvaudamos BEPS projekte ir priimdamos direktyvą dėl kovos su mokesčių vengimu. 

 

PvdA frakcijos narių nuomone, svarbiausias akcentas mažinant mokesčių sistemų skirtumus 

būtų BKPMB. BPMB būtų pirmas žingsnis šio tikslo link. Be to, BPMB sumažintų galimybes 

piktnaudžiauti kvalifikavimo, vertės skirtumais, amortizacijos terminais ir t. t. Įdiegus 

BKPMB, mokesčių vengimas taptų visiškai neįmanomas. Taigi pasiūlymai, kuriais siekiama 
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tokio tikslo, visiškai sutampa su valstybių narių siekiu bendromis jėgomis išspręsti mokesčių 

vengimo problemą. Be to, visoms valstybėms narėms svarbu, kad įmonės mokėtų visus pagal 

įstatymą privalomus mokesčius ir nebegalėtų manipuliuoti mokesčių našta. 

 

ES veikia prekių ir paslaugų vidaus rinka. Ji padeda pašalinti kiek galima daugiau valstybių 

narių tarpusavio kliūčių ir konkurencinių skirtumų. PvdA frakcijos nariai laikosi nuomonės, 

kad pelno mokesčio sistemų skirtumai yra turbūt didžiausia dar likusi vidaus rinkos kliūtis. 

Dėl to svarbu, kurioje valstybėje narėje yra pagrindinė įmonės buveinė, kurioje – pardavimo 

filialas, o kurioje laikomas lėšų perteklius. Jeigu pagrindinė įmonės buveinė įsikūrusi 

Nyderlanduose, pardavimo filialas – Airijoje, o lėšų perteklius laikomas Belgijoje, tai 

paprastai yra nulemta mokesčių sistemų skirtumų. Akivaizdu, kad taip iškraipoma rinka. 

Vadinasi, siekiant panaikinti iškraipymą reikia toliau stiprinti vidaus rinką. Tai daryti padėtų 

BPMB ir BKPMB. 

 

PvdA frakcijos nariai teigia, kad taikomi vis mažesni pelno mokesčio tarifai. Šalys stengiasi 

pritraukti verslo įmones konkuruodamos pelno mokesčio tarifų ir apmokestinimo bazės 

srityse. Tai žaidimas, kuriame vieno laimėjimas yra kito pralaimėjimas: verslas laimi vienoje 

vietoje, tačiau nukenčia kitoje. Pralaimi eilinis mokesčių mokėtojas, kuris jaučia po truputį 

mažėjančias pajamas iš pelno mokesčio. Toks mažėjimas turi būti kompensuojamas didinant 

darbo ir vartojimo mokesčius. 

 

PvdA frakcijos nariai mano, kad sustabdyti konkuravimą pelno mokesčio srityje galima tik 

bendradarbiaujant visai Europai. Visų pirma tai mažosios Europos valstybės narės, kurioms 

tenka svarbiausias vaidmuo. ES yra kaip niekad pasirengusi sukurti vienodas veiklos sąlygas, 

kurios kai kuriais atvejais galėtų būti taikomos ir kaimyninėms šalims, su kuriomis vykdoma 

intensyvi prekyba. Visoms valstybėms narėms yra svarbu suvaldyti žalingą konkuravimą 

mokesčių srityje. Konkurencinė tarpusavio kova turi remtis produktyvumą didinančiais 

veiksniais, pvz., švietimu, infrastruktūra ir geru valdymu. BPMB ir BKPMB padėtų to 

pasiekti. 

 

SP frakcijos nariai teigiamai įvertino ES minimalią pelno mokesčio bazę ir tarifus. Taip būtų 

sustabdytas vis mažesnių mokesčio tarifų taikymas. Tačiau pateiktas pasiūlymas neatitinka 

esminių aspektų, kuriuos palaiko SP frakcijos nariai. Komisija nenori taikyti minimalaus 

tarifo ir minimalios apmokestinimo bazės, nors valstybėms narėms turėtų būti suteikta 

daugiau laisvės savo nuožiūra priimti sprendimą dėl nuosavos mokesčių sistemos. SP 

frakcijos narių manymu, dėl Komisijos pateiktų pasiūlymų įmonės, kurių apyvarta nesiekia 

750 mln. eurų, galės ir toliau rinktis tą mokesčių sistemą, kuri atrodys tinkamiausia. Tokia 

galimybė net padidės, nes turės būti sukurta nauja pelno mokesčio sistema, kurią įmonės galės 

pasirinkti. Todėl SP frakcija nemano, kad pasiūlymai padės „sumažinti rinkos iškraipymus, 

kurie atsiranda dėl dvidešimt aštuonių nacionalinių mokesčio sistemų tarpusavio sąveikos“, 

ko nori pasiekti Komisija. 

SP frakcija mano, kad pasiūlymai neatitinka subsidiarumo principo. 

 

CDA frakcijos nariai nusprendė, kad pateikti ES pasiūlymai neatitinka subsidiarumo 

principo. Pasiūlymai nepadės pasiekti tikslo, t. y. išspręsti mokesčių vengimo problemos. 

Šioje srityje yra žengtas naudos davęs žingsnis – priimta direktyva dėl kovos su mokesčių 

vengimu. Be to, dėl minėto ES pasiūlymo gali atsirasti naujų galimybių vengti mokesčių, 

jeigu įmonėms, kurių apyvarta nesiekia 750 mln. eurų, bus leista rinktis, kokią mokesčio bazę 

jos nori taikyti: suderintą ar tą, kuri nustatyta nacionaliniuose įstatymuose. Kadangi nėra 
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aišku, kaip bus sprendžiama mokesčių vengimo problema, galima tik padaryti išvadą, kad 

pasiūlymai – tai tik teisės aktų, kuriais reglamentuojamas apmokestinimas ir kurie yra 

nacionalinio valstybių narių suvereniteto dalis, pakeitimas. Šios frakcijos nariai taip pat 

neigiamai įvertino pelno paskirstymo tarp valstybių narių atitiktį subsidiarumo principui. Jų 

nuomone, ES nedera šiuo tikslu priimti kokių nors susitarimų, kadangi EBPO lygmeniu jau 

yra prisiimti įsipareigojimai dėl tarpusavio kontroliuojamų sandorių kainodaros. ES 

pasiūlymai jų neatitinka. 

 

PVV frakcijos nariai mano, kad ES veiksmų pranašumai atskirų valstybių narių veiksmų 

atžvilgiu yra nepakankamai įrodyti. 

 

PVV frakcijos nuomone, įgyvendinus direktyvas, jų naudą pajus ne visi suinteresuotieji 

subjektai, todėl reikėtų gerai įvertinti, kokius privalumus pajus vieni, o kokius trūkumus – kiti 

subjektai. Tai svarstydami PVV frakcijos nariai pastebi, kad bendra visos ES gerovė yra 

ribota. Jie daro išvadą, kad, įgyvendinus pasiūlytas direktyvas, tai neigiamai paveiks visos ES 

BVP. 

 

Europos Komisijos atliktas anksčiau pasiūlytos direktyvos dėl BKPMB poveikio vertinimas 

parodė, kad ją įgyvendinus tikėtinas BVP sumažėjimas ES lygmeniu. 

 

Pasiūlytos direktyvos dėl BKPMB įgyvendinimas neigiamai paveiktų bendrą Nyderlandų 

gerovės lygmenį. Daugeliui valstybių narių tai reikštų BVP sumažėjimą. Remiantis 2011 m. 

duomenimis, Nyderlandų BVP sumažėtų iki 1,69 proc., o tai reikštų 11–12 mlrd. eurų dydžio 

gerovės nuostolį. PVV frakcijos nariai yra susirūpinę, kad, įgyvendinus pasiūlytą direktyvą 

dėl BKPMB, gerokai sumažėtų Nyderlandų investicijų lygis. 

 

Dėl pasiūlytos direktyvos dėl BKPMB įgyvendinimo smarkiai nukentėtų biudžetas. Pasiūlytas 

mokesčio bazės sumažinimas lemtų pajamų ir mokesčių sumažėjimą tiek Nyderlanduose, tiek 

kitose valstybėse narėse. PVV frakcijos nariai teigia, kad įgyvendinant Stabilumo ir augimo 

paktą toks valstybių narių biudžetinės padėties pažeidimas būtų padarytas labai netinkamu 

metu. 

 

Dėl to PVV frakcijos nariai mano, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. 

 

PVV frakcijos nariai tvirtina, kad ES veiksmais siekiama daugiau, nei reikalinga norint 

įgyvendinti Sutarties tikslus, todėl mano, kad pasiūlymas yra neproporcingas. Jų argumentai 

pateikti toliau. 

 

Naujos sistemos įdiegimas brangiai atsieis. Be to, dėl apmokestinimo susitarimų, kurie 

pagrįsti dabartine mokesčių sistema, o ne siūloma padėtimi su papildoma mokesčių sistema, 

teks patirti papildomų išlaidų. PVV frakcijos nariai mano, kad tai yra nepageidautina ir 

neproporcinga siekiamai naudai. 

 

Be to, dėl pasiūlytos bendro (tarpvalstybinio) konsoliduotojo pelno paskirstymo formulės 

valstybės narės, sukūrusios platų paslaugų sektorių, patirtų nuostolių, nes tokie veiksniai kaip 

nematerialusis ir finansinis turtas neįtraukti į paskirstymo pavyzdį. Dėl to ypač 

neproporcingai nukentėtų Nyderlandai. 

 



 

PE597.680v01-00 8/10 NP\1115437LT.docx 

LT 

D66 frakcijos nariai pritaria suderintai Europos pelno mokesčio bazei. Jie taip pat mano, kad 

BPMB atitinka subsidiarumo principą. Tačiau tai nereiškia, kad frakcijos nariai nekritikuoja 

ES pasiūlymo dėl BPMB ir BKPMB formos. Kadangi pasiūlyme dėl BPMB numatyta 

mažesnė pelno mokesčio bazė, nei dabar taikoma Nyderlanduose, pasiūlymas prieštarauja 

dabartiniams apmokestinimo susitarimams, o nariai mato, kad bus sunku jį įgyvendinti. 

 

Kalbant apie konsoliduotojo pelno mokesčio bazę ir BKPMB, frakcijos nariai dar atsargiau 

vertina jos formą. BKPMB atveju taikoma paskirstymo formulė nebūtų naudinga 

Nyderlandams. Paskirstymo formulėje turėtų būti labiau atsižvelgta į mažesnes šalis, kuriose 

ypač išvystytas naujoviškų paslaugų sektorius. Nepaisant išsakytos kritikos pasiūlymo formai, 

D66 frakcijos nariai mano, kad BKPMB atitinka subsidiarumo principą. 

 

D66 frakcija palaiko pasiūlytą mokesčių vengimo problemos sprendimą Europos lygmeniu. 

Frakcijos nariai mano, kad veiksmingai išspręsti šią problemą galima tik visos Europos mastu. 

Taigi D66 frakcijos nariai nemato jokios priežasties, dėl kurios turėtų būt atsisakyta BPMB ir 

BKPMB. 

 

Krikščionių unijos frakcijos nariai susipažino su pasiūlytomis Tarybos direktyvomis dėl 

bendros pelno mokesčio bazės (BPMB) ir bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB). Frakcijos nariai pripažįsta, kad mokesčių vengimas yra tarpvalstybinė problema, 

kurią reikia spręsti taip pat tarpvalstybiniu lygmeniu. Todėl jie mano, kad Europos susitarimai 

suteiks papildomos vertės. Tačiau frakcijos nariai kritiškai vertina mokesčių vengimo 

problemos sprendimo būdą, numatytą pasiūlytose direktyvose. Be to, reikia pabrėžti, kad 

kritika BKPMB atžvilgiu yra pagrįstesnė nei kritika dėl BPMB. Pasiūlyme dėl BKPMB 

pateiktas tarptautinės įmonės nuostolių įskaitymo į pelną Europos mastu būdas, frakcijos 

narių nuomone, yra per toli siekiantis ir juo pažeidžiamas subsidiarumo principas. Nors 

pasiūlymas dėl BPMB yra tobulintinas, Krikščionių unijos frakcijos nariai mano, kad jis 

neprieštarauja subsidiarumo principui. Frakcijos narių nuomone, tolesnis pelno mokesčių 

derinimas yra neišvengiamas siekiant tiek užtikrinti mokesčių vengimo prevenciją, tiek 

sustabdyti vis mažesnių pelno mokesčio tarifų taikymą. Taigi frakcijos nariai mano, kad 

reikėtų stabdyti pasiūlymą dėl BKPMB, o pasiūlymą dėl BPMB – įgyvendinti. 

 

Žaliųjų kairiųjų frakcijos nariai mano, kad tiek ES pasiūlymas dėl direktyvos dėl BPMB, 

tiek dėl direktyvos dėl BKPMB atitinka subsidiarumo principą. Frakcijos nariai pažymi, kad 

ministrų kabineto pozicija dėl šio klausimo smarkiai skiriasi nuo Žaliųjų kairiųjų frakcijos 

pozicijos, todėl šios frakcijos nariai atsiriboja nuo ministrų kabineto išsakyto neigiamo 

vertinimo dėl atitikties subsidiarumo principui. 

 

Žaliųjų kairiųjų frakcijos nariai, kaip ir Komisija, mokesčių vengimą laiko pačia tikriausia 

tarpvalstybine problema. Galima netgi teigti, kad atskirų valstybių narių suverenitetas šiuo 

metu patiria spaudimą, nes pelnas tiesiog paskirstomas tarp valstybių, tačiau pačios sistemos 

mažai ką gali dėl to padaryti, todėl sunaikinamas pats sistemos pagrindas. Pritarimas 

mokesčių vengimui pažeidžia valstybių narių sprendimų priėmimo teisę. Problemą reikia 

spręsti tarptautiniu lygmeniu, todėl savaime suprantama, kad ES tampa ta institucija. 

 

Žaliųjų kairiųjų frakcijos nariai taip pat mano, kad produktų pardavimo reglamentavimo 

derinimo nulemtas pajamų iš pardavimo reglamentavimo derinimas yra logiška tolesnės 

vidaus rinkos integracijos pasekmė. 
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Jie taip pat stebisi, kad direktyvų, susijusių su pajamomis, atitiktis subsidiarumo principui 

įvertinta neigiamai, nors ES jau taikomos labai svarbios taisyklės dėl išlaidų ir biudžeto 

pusiausvyros įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą. Frakcijos nariams atrodo visiškai 

logiška, kad lygiai taip pat būtų galima susitarti ir dėl pajamų. 

 

Frakcijos nariai nusprendė, kad pasiūlymai atitinka proporcingumo principą. Nyderlandų 

ministrų kabinetas mano, kad direktyvos nereikalingos ir tik sukuria daugybę papildomų 

taisyklių. Tačiau frakcijos nariai įžvelgia tokių taisyklių būtinumą ir mano, kad jos atitinka 

proporcingumo principą. Dėl dabartinių mokesčių vengimo mastų reikia skubiai ir būtinai 

priimti griežtas taisykles ir aiškiai suderinti sistemas. Nepaisant visko, frakcijos nariai kelia 

klausimą, ar nebūtų protinga supaprastinti direktyvų įgyvendinimą, pvz., pašalinant iš 

pasiūlymo įmonėms suteiktą pasirinkimo galimybę. 

 

Žaliųjų kairiųjų frakcijos nariai išsakė ir kritiškų pastabų dėl direktyvų. Jiems atrodo logiška, 

jeigu direktyvose būtų numatytos apatinės ribos, pvz., tarifų atžvilgiu. Frakcijos nariai taip pat 

domisi, ar Komisija nemano, kad reikėtų imtis vis mažesnių mokesčio tarifų taikymo 

prevencijos. Be to, jie mano, kad reikėtų apsvarstyti galimybę leisti išskaityti mokslinių 

tyrimų ir plėtros sąnaudas bei nuosavą kapitalą. 

 

Žaliųjų kairiųjų frakcijos nariai taip pat kritiškai įvertino direktyvoje dėl BKPMB pasiūlytą 

paskirstymo formulę. Jie domisi alternatyviais Komisijos pasiūlymais šioje srityje, nes čia yra 

pakankamai erdvės įtraukti, pvz., nematerialųjį turtą ir paslaugas. Frakcijos nariai taip pat 

domisi, kaip Komisija vertina įgyvendinimo galimybes, ar visos valstybės narės yra 

pakankamai pasirengusios vykdyti panašias mokesčių taisykles. Taigi nors frakcijos nariai 

teigiamai įvertino direktyvos dėl BKPMB atitiktį subsidiarumo principui, jie mano, kad 

reikėtų dar gerokai patobulinti turinį. 

 

Teisinio pagrindo vertinimas 

 

Kalbant apie teisinį pagrindą, VVD frakcijos nariai mano, kad reikėtų pabrėžti, kad minėtos 

direktyvos turėtų būti vienbalsiai priimtos Taryboje. 

 

PvdA frakcijos nariai mano, kad tinkamiausias pasiūlymų pagrindas būtų SESV 115 

straipsnis. BPMB ir BKPMB galėtų, kaip minėta pirmiau, prisidėti gerinant vidaus rinkos 

veikimą. 

 

SP frakcijos nariai mano, kad dabartinis pasiūlymas patenka į SESV 115 straipsnio taikymo 

sritį. 

 

CDA frakcijos narių nuomone, Europos Komisija pasirinko teisingą teisinį pagrindą. 

 

PVV frakcijos nariai laikosi nuomonės, kad pasiūlymų įgyvendinimo neįmanoma pagrįsti 

SESV. Nė vienas SESV straipsnis negali būti priemonių, susijusių su tiesioginiais mokesčiais, 

pagrindas. Tiesioginiai mokesčiai yra valstybių narių suvereniteto dalis. SESV 110–113 

straipsnių nuostatos yra susijusios būtent su netiesioginiais mokesčiais. Šiuo atveju kalbama 

apie pelno mokestį, kuris priskiriamas tiesioginiam apmokestinimui. 

 

SESV 115 straipsnis yra tinkamas pasiūlytų direktyvų teisinis pagrindas, kadangi tai susiję su 

vidaus rinka, o ne tiesioginiais mokesčiais. Atsižvelgiant į veiksmus, kurių keliamą problemą 
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siekiama spręsti pasiūlytomis direktyvomis, reikėtų kalbėti apie tiesioginį poveikį vidaus 

rinkos veikimui. SESV 115 straipsnyje nustatyto tiesioginio poveikio nėra. 

 

Taip pat reikia pažymėti, kad galimas SESV 115 straipsnio taikymas reiškia, kad Taryba turi 

vienbalsiai priimti šias direktyvas. 

 

D66 frakcijos nariai teigiamai įvertino abiejų ES pasiūlymų teisinį pagrindą. 

 

Krikščionių unijos frakcijos nariai neturėjo jokių pastabų dėl SESV 115 straipsnio taikymo 

abiem direktyvoms. 

 

Žaliųjų kairiųjų frakcijos nariai teigiamai įvertino teisinį pagrindą ir pritarė Europos 

Komisijos sprendimui. Atrodo visiškai logiška, kad tose srityse, kur reikalingas tam tikro 

taisyklių sąvado taikymas vidaus rinkos veikimui, į jį reikėtų įtraukti ir rinkos apmokestinimą. 

Šios frakcijos nariams, kaip ir Komisijai, atrodo, kad tokiu būdu sistema taps atsparesnė 

agresyvioms mokesčių strategijoms. Jie mano, kad pasiūlymai padės pagerinti vidaus rinkos 

veikimą. 

 


