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PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO 

Tema: Nyderlandų Karalystės Pirmųjų 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 gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

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

subsidiarumo principo. 

Nyderlandų Pirmieji Rūmai pateikė Parlamentui pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto 

pasiūlymo dėl reglamento. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 



 

PE597.411v01-00 2/5 NP\1113837LT.docx 

LT 

PRIEDAS 

Europos Komisijos pirmininkas 

Jean-Claude Juncker 

B-1049 Briuselis 

Belgija 

 

Data: 2016 m. gruodžio 21 d. 

Tema: Pagrįsta nuomonė dėl ES pasiūlymų (COM(2016) 683), (COM(2016) 685) ir 

(COM(2016) 687) 

Mūsų registracijos Nr.: 160408u 

 

Gerbiamas J.-C. Junckeri, 

 

Generalinių Luomų Pirmieji Rūmai, vadovaudamiesi nustatyta procedūra, įvertino, ar šie 

pasiūlymai atitinka subsidiarumo principą: 

• pasiūlymas dėl direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (angl. 

Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) (COM(2016) 683)1;

• pasiūlymas dėl direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės (angl. Common 

Corporate Tax Base – CCTB) (COM(2016) 685)2;

• pasiūlymas dėl direktyvos dėl trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimų 

(COM(2016) 687)3.

 

Šiuo klausimu jie taikė Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnį ir Lisabonos sutarties Protokolą 

Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo. 

 

Šiuo laišku informuojame apie Generalinių Luomų Pirmųjų Rūmų nuomonę. Tokie patys 

laiškai išsiųsti Europos Parlamentui, Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei. 

 

Dauguma Pirmųjų Rūmų narių mano, kad pasiūlymai dėl direktyvos dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) (COM(2016) 683)4, direktyvos dėl bendros 

pelno mokesčio bazės (BPM) (angl. Common Corporate Tax Base – CCTB) 

(COM(2016) 685)5 ir direktyvos dėl trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimų 

(COM(2016) 687)6 neatitinka subsidiarumo principo. 

 

Toliau pateikiami argumentai, kuriais frakcijos grindžia daugumos išreikštą nuomonę dėl 

minėtų pasiūlymų atitikimo subsidiarumo ir proporcingumo principams. 

 

 

 

                                                 
1 Žr. bylą Nr. E160043, www.europapoort.nl 
2 Žr. bylą Nr. E160044, www.europapoort.nl 
3 Žr. bylą Nr. E160046, www.europapoort.nl 
4 Tokią nuomonę išreiškė šios frakcijos: VVD (13 vietų), CDA (12 vietų), PVV (9 vietos), SP (9 vietos), 

„ChristenUnie“ (3 vietos), PvdD (2 vietos), SGP (2 vietos) ir „50Plus“ (2 vietos). 
5 Tokią nuomonę išreiškė šios frakcijos: VVD (13 vietų), CDA (12 vietų), PVV (9 vietos), SP (9 vietos), 

„ChristenUnie“ (3 vietos), PvdD (2 vietos), SGP (2 vietos) ir „50Plus“ (2 vietos). 
6 Tokią nuomonę išreiškė šios frakcijos: VVD (13 vietų), CDA (12 vietų), PVV (9 vietos), „ChristenUnie“ (3 

vietos), SGP (2 vietos) ir „50Plus“ (2 vietos). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (BKPMB) (COM(2016) 683) 
 

Nyderlandų vyriausybė dar 2011 m. kritiškai įvertino pasiūlymą dėl direktyvos, kurį pirmtakas 

parengė sujungdamas du pasiūlymus dėl direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno 

mokesčio bazės. Anuomet buvo priimtas sprendimas, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo 

principo. Per tą laiką, kol bus priimti direktyvų pasiūlymai, derėtų išsamiau į juos įsigilinti. 

Klausimų labai daug, o pasekmės biudžetui nepakankamai aiškios. Dauguma Pirmųjų Rūmų 

narių pritaria neigiamai vyriausybės išvadai dėl pasiūlymo atitikimo subsidiarumo principui, 

kuri išdėstyta taip: 

„Ministrų kabinetas nusprendė, kad pasiūlymu prieštaraujama subsidiarumo principui. 

Ministrų kabinetas nemato aiškios būtinybės pereiti prie Europos lygmens konsolidavimo ir 

pelno perskirstymo. EBPO lygmeniu jau sudaryti susitarimai (kuriais nukrypstama nuo šios 

paskirstymo formulės) dėl tarpusavio kontroliuojamų sandorių kainodaros ir tarptautinio 

pelno paskirstymo.“7 

 

Be to, Pirmųjų Rūmų dauguma nusprendė, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo 

dėl šių priežasčių: 

• nėra pagrindo nustatyti privalomą konsolidaciją ES įmonėms, kurių apyvarta didesnė 

kaip 750 mln. EUR;

• vidaus rinka neturi jokių įrodytų privalumų, jau prisiimti EBPO lygmens 

įsipareigojimai dėl tarpusavio kontroliuojamų sandorių kainodaros;

• Europos Komisijos atliktas poveikio vertinimas grindžiamas nerealiomis prielaidomis 

(būtent tuo, kad 16 šalių, įskaitant Nyderlandus, padidins pelno mokesčio tarifą);

• per didelė rizika, kad dėl to Nyderlanduose bus surenkama mažiau pelno mokesčio;

• ryšys su mokesčių vengimo prevencija pernelyg tolimas;

• pasiūlyme nenurodytas minimalus pelno mokesčio tarifas, pvz., 20 proc.

 

Pirmųjų Rūmų dauguma taip pat nusprendė, kad pasiūlymas neatitinka proporcingumo 

principo dėl šių priežasčių: 

• pasiūlymas pernelyg kompleksiškas, todėl jo įgyvendinimas bus sudėtingas (trys viena 

greta kitos veikiančios sistemos);
• paskirstymo formulė neigiamai paveiktų tokias šalis kaip Nyderlandai, kuriose išvystyta 

prekyba ir paslaugų teikimas (apyvarta, ilgalaikis turtas, darbo užmokesčio išlaidų ir 
darbuotojų skaičiaus santykis);

• jau prisiimti EBPO lygmens įsipareigojimai dėl tarpusavio kontroliuojamų sandorių 

kainodaros, pagal kuriuos paskirstomas pelnas.

 

Bendra pelno mokesčio bazė (BPMB) (COM(2016) 685) 

 

Dauguma Pirmųjų Rūmų narių pritaria neigiamai vyriausybės išvadai dėl pasiūlymo atitikimo 

subsidiarumo principui, kuri išdėstyta taip: 
 

„Ministrų kabinetas nusprendė, kad pasiūlymu prieštaraujama subsidiarumo principui. 

Ministrų kabinetas pritaria tikslams, kurių siekiama šiuo pasiūlymu: stiprinti vidaus rinką, 

gerinti ES verslo aplinką ir kovoti su mokesčių vengimu. Tačiau pasiūlymais visiškai arba 

beveik nepadedama siekti užsibrėžtų tikslų. 

                                                 
7 Antrųjų Rūmų dokumentai, 2016–2017 m., 34 604, Nr. 4, p. 11. 
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Komisija nurodė, kad nustatyti vidaus rinkos stiprinimui skirtą bendrą mokesčio bazę galima 

tik ES lygmeniu. Ministrų kabineto nuomone, iš pasiūlymų nematyti, kad Europos Sąjungos 

sprendimas turėtų pridėtinės vertės visiems su šiuo klausimu susijusiems dalyviams. Turint iš 

dalies pasirenkamą sistemą, valdžia, užuot taikiusi vieną sistemą, turi taikyti dvi skirtingas 

apmokestinimo pelno mokesčiu sistemas, dėl to akivaizdžiai nukenčia mokesčių surinkimo 

efektyvumas. Be to, pirmininkaujant Nyderlandams priimta direktyva dėl kovos su mokesčių 

vengimu, kuria siekta užkirsti kelią piktnaudžiavimui, jau iš esmės nulėmė valstybių narių 

apmokestinimo pagrindo suderinimą. Direktyvoje dėl kovos su mokesčių vengimu nustatytos 

priemonės, panašios į piktnaudžiavimo prevencijos priemones, numatytas pasiūlyme dėl 

BPMB. Kitomis pasiūlyme dėl BPMB pateiktomis priemonėmis visiškai arba beveik 

nepadedama siekti užsibrėžto tikslo. Taigi kyla klausimas, ar pasiūlymu prisidedama kovojant 

su piktnaudžiavimu ir kiek jis būtų veiksmingas.“8 

 

Dauguma Pirmųjų Rūmų narių nurodė toliau pateikiamas papildomas priežastis, dėl kurių jie 

nusprendė, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo: 

• nepasiekiami tikslai, susiję su ES įmonių aplinkos gerinimu ir mokesčių vengimu;

• ES direktyvos dėl kovos su mokesčių vengimu iš esmės pakanka tam, kad būtų 

pasiektas pageidaujamas suderinimo lygis (dalinis mokesčių bazės erozijos ir pelno 

perkėlimo projekto (BEPS) paketo įgyvendinimas);

• pasiūlymas turėtų poveikį Nyderlandų fiskalinei pelno sąvokai, juo būtų apribotas 

pelno, gauto iš investicijų, neapmokestinimas ir nebeliktų naujovių skatinimo 

priemonės;

• pasiūlymas nepagrįstai apima daugiau, nei EBPO BEPS paketas.

 

Pirmųjų Rūmų dauguma taip pat nusprendė, kad pasiūlymas neatitinka proporcingumo 

principo dėl šių priežasčių: 

• pasiūlymas pernelyg kompleksiškas, todėl jo įgyvendinimas bus sudėtingas (trys viena 

greta kitos veikiančios sistemos);

• laikina ir apribota galimybė perkelti nuostolį galėtų lemti dirbtinį kitų ES valstybių 

narių nuostolių perkėlimą.

 

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimų 

(COM(2016) 687) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimų iš esmės 

orientuotas į agresyvų mokesčių vengimą, tačiau taip pat gali būti susijęs su struktūromis, 

svarbiomis užimtumui Nyderlanduose ir Nyderlandų patrauklumui Jungtinių Amerikos 

Valstijų investuotojų atžvilgiu. Pirmųjų Rūmų dauguma nusprendė, kad pasiūlymas neatitinka 

subsidiarumo principo, ir nurodė tokias priežastis: 

• pasiūlymu pažeidžiama Nyderlandų mokesčių sistema;

• pasiūlymas apima daugiau, nei siekia EBPO;

• pasiūlymas lems apmokestinimą (arba nebus galima išskaityti), nors pridėtinę vertę 

gaus trečioji šalis. Apmokestinimas turi vykti būtent ten. Šis pokytis neigiamai 

paveiktų ne ES įmonių, kurios nori veikti vidaus rinkoje, konkurencingumą.

 

Pirmųjų Rūmų dauguma galiausiai nusprendė, kad pasiūlymas neatitinka proporcingumo 

principo dėl šių priežasčių: 

                                                 
8 Antrųjų Rūmų dokumentai, 2016–2017 m., 34 604, Nr. 4, p. 11. 
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• pirmenybė teiktina visą pasaulį apimančiai pozicijai (EBPO BEPS veiksmų plano 2 

punktas);

• pasiūlymas ypač neigiamai paveiktų Nyderlandus (ypač Jungtinių Amerikos Valstijų 

įmonių investicijas ir susijusį užimtumą);

• geriau būtų iš pradžių palaukti naujos Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios mokesčių 

politikos, nes labai tikėtina, kad ateityje naudojimasis mokestinės tvarkos neatitikimais 

amerikiečiams bus mažiau patrauklus.

 

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių dauguma Generalinių Luomų Pirmųjų Rūmų narių mano, 

kad pasiūlymai dėl direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) 

(COM(2016) 683), direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPM) (angl. Common 

Corporate Tax Base – CCTB) (COM(2016) 685) ir direktyvos dėl trečiųjų valstybių 

mokestinės tvarkos neatitikimų (COM(2016) 687) neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo 

principų. 

 

Generalinių Luomų Pirmųjų Rūmų Pirmininkas 

 

A. Broekers-Knol 

 


