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BENDRA MOKESČIŲ POLITIKA

Apmokestinimo galios yra viena iš pagrindinių ES valstybių narių suverenių teisių – valstybės
narės Europos Sąjungai šioje srityje suteikė tik ribotą kompetenciją. ES mokesčių teisės
nuostatos vystomos siekiant užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, o netiesioginio
apmokestinimo suderinimas buvo svarstomas anksčiau ir giliau nei tiesioginio. Drauge su
šiomis pastangomis ES stiprina kovą su mokesčių slėpimu ir vengimu, nes tai kelia grėsmę
sąžiningai konkurencijai ir yra didelio mokestinių įplaukų trūkumo priežastis. Pagal Sutartį
valstybės narės mokestines priemones turi patvirtinti vieningai. Kadangi mokesčių politikai
didelę įtaką daro Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, Europos Parlamentas
teturi teisę reikalauti, kad su juo būtų konsultuojamasi šiuo klausimu, išskyrus biudžeto
klausimus, kuriais jis, kaip viena iš biudžeto valdymo institucijų, dalijasi sprendimų priėmimo
įgaliojimais su Taryba.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) mokesčių nuostatų skyrius (110–113
straipsniai) dėl teisės aktų dėl apyvartos mokesčių, akcizų ir kitų formų netiesioginio
apmokestinimo suderinimo; skyrius dėl teisės aktų derinimo (SESV 114–118 straipsniai),
kuriame reglamentuojami mokesčių, turintys netiesioginės įtakos ES vidaus rinkos sukūrimui
(fiskalinėms nuostatoms įprasta teisėkūros procedūra netaikoma); kitos mokesčių politikai
aktualios nuostatos, susijusios su laisvu asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimu (SESV 45–66
straipsniai), aplinka (SESV 191–192 straipsniai) bei konkurencija (SESV 107–109 straipsniai).
Mokesčių klausimais gali būti naudojamas tvirtesnis bendradarbiavimas (SESV 326–334
straipsniai). Svarbiausias ES mokesčių srities nuostatų dėl teisės aktų priėmimo aspektas yra
tai, kad Taryba vieningai priima sprendimą dėl Komisijos pasiūlymo, o su Parlamentu tik
konsultuojamasi. Mokesčių srityje priimtos nuostatos apima direktyvas, kuriomis derinamos
nacionalinės nuostatos, ir Tarybos sprendimus.
Tiesioginiu apmokestinimu laikomas asmens arba įmonės pajamų, turto ir kapitalo
apmokestinimas. Fizinių asmenų pajamų mokesčiui (FAPM) kaip tokiam nėra taikomos ES
nuostatos (ES veikla šioje srityje yra veikiau susijusi su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
praktika). ES veikla įmonių pelno mokesčio (ĮPM) srityje labiau išvystyta, nors ir sutelkta tik
į priemones, susijusias su bendrosios rinkos principais. Netiesioginis apmokestinimas apima
mokesčius, kuriais nėra apmokestinamos pajamas ar turtas. Jis apima pridėtinės vertės mokestį
(PVM), akcizus, importo mokesčius, energijos ir kitus aplinkosaugos mokesčius. Kadangi ES
mokesčių teisės nuostatos vystomos siekiant užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą,
netiesioginio apmokestinimo suderinimas buvo svarstomas anksčiau ir giliau nei tiesioginio.

TIKSLAI

ES mokesčių politikos strategija paaiškinta Komisijos komunikate „Europos Sąjungos mokesčių
politika – prioritetai artimiausiais metais“ (COM(2001) 0260). Jei valstybės narės laikosi
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ES taisyklių, kiekviena iš jų gali laisvai pasirinkti mokesčių sistemą, kurią mano esant
tinkamiausia. Pagal šią sistemą pagrindiniai ES mokesčių politikos prioritetai yra mokestinių
kliūčių tarpvalstybinei ekonominei veiklai šalinimas, kova su žalinga mokesčių konkurencija[1]

ir didesnio mokesčių administravimo institucijų bendradarbiavimo kontrolės užtikrinimo ir
kovos su sukčiavimu srityse skatinimas. Labiau koordinuojant mokesčių politiką būtų užtikrinta,
kad valstybių narių mokesčių politika remtų platesnius ES politikos tikslus, neseniai nustatytus
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „2020 m. Europa“.

LAIMĖJIMAI

Komisijos skelbiamose veiklos mokesčių srityje ataskaitose[2] pristatomi ES pasiekimai ir
dar spręstini mokesčių klausimai. Naujausioje (2013 m.) ataskaitoje aptariami tiesioginio ir
netiesioginio apmokestinimo, mokesčių vengimo ir slėpimo, mokesčių koordinavimo, fiskalinės
valstybės pagalbos sprendimų ir pažeidimų nagrinėjimo procedūrų klausimai.
Komisijos komunikate „ES piliečiams kylančių tarpvalstybinių mokestinių kliūčių
šalinimas“ (COM(2010) 0769) apžvelgiamos didžiausios su mokesčiais susijusios problemos,
kurių ES piliečiai patiria tarpvalstybiniais atvejais (pavyzdžiui, diskriminacija, dvigubas
apmokestinimas, sunkumai siekiant susigrąžinti mokesčius ir gauti informacijos apie užsienio
valstybės apmokestinimo taisykles). Kai kurie suderinti mokestinių kliūčių ir neefektyvumo
šalinimo veiksmai buvo įgyvendinti bendrovių apmokestinimo, PVM, akcizų ir automobilių
mokesčių srityse. Taip pat taikytos kovos su mokesčių slėpimu priemonės, nustatytos Taupymo
pajamų apmokestinimo direktyvoje (2003/48/EB) ir direktyvose, kuriose numatoma abipusė
mokesčių administravimo institucijų pagalba. Komisija taip pat aktyviau imasi teisinių veiksmų
tais atvejais, kai valstybių narių nacionalinės mokesčių taisyklės ar praktika neatitinka Sutarties
nuostatų.
Be kita ko, galima paminėti šias svarbias netiesioginio apmokestinimo politikos iniciatyvas:
žalioji knyga „PVM ateitis“ (COM(2010) 0695) ir komunikatas dėl PVM sistemos
reformos (COM(2011) 0851), pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2011) 0169), kuriuo iš dalies
keičiama Energijos apmokestinimo direktyva (2003/96/EB), siekiant pažangesnio energijos
apmokestinimo ES, ir komunikatas (COM(2011)0168), Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių
krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra,
Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos dėl lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių
(COM(2005) 0261), Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos,
taip pat daug atskirų nuostatų, susijusių su akcizais (pavyzdžiui, taikomais alkoholiui, tabakui
ir energijai).
Politinės priemonės tiesioginio apmokestinimo srityje daugiausiai buvo skirtos įmonių
apmokestinimo suderinimui pagal Kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos direktyvą
(77/799/EEB), Pretenzijų patenkinimo direktyvą (76/308/EEB), Jungimo direktyvą (90/434/
EEB), Patronuojančių ir dukterinių įmonių direktyvą (90/435/EEB), Konvenciją dėl dvigubo
apmokestinimo išvengimo (Arbitražo konvenciją) (90/436/EEB), Palūkanų ir autorinių
atlyginimų direktyvą (2009/49/EB) bei pasiūlymą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio
bazės (BKPMB) (COM(2011)0121), kuriuo nustatomos vienodos taisyklės, kurias taiko ES
veikiančios bendrovės savo apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti. Paminėtinos priemonės,
susijusios su asmenų apmokestinimu, apima Palūkanų apmokestinimo direktyvą (2003/48/EB),
taip pat komunikatus dėl dividendų apmokestinimo (COM(2003) 0810) ir dėl mokestinių kliūčių
tarpvalstybiniam profesinių pensijų mokėjimui pašalinimo (COM(2001) 0214), pasiūlymą dėl

[1]Žr. 1999 m. lapkričio 23 d. Tarybos Elgesio kodekso grupės ataskaitą ECOFIN tarybai dėl Verslo apmokestinimo
elgesio kodekso (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
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finansinių sandorių mokesčio (COM(2011) 0594) ir Direktyvą 2008/7/EB dėl netiesioginių
mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui. Teisingumo Teismas priėmė daug sprendimų dėl
tiesioginio ES piliečių apmokestinimo.
Kova su mokesčių slėpimu ir vengimu yra labai svarbus mokesčių politikos klausimas ES
darbotvarkėje ir Komisijos prioritetas[3]. Kova su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu
apima tiek tiesioginį apmokestinimą (visų pirma priemones, kuriomis kovojama su žalinga
mokesčių praktika), tiek netiesioginį apmokestinimą (nesumokėtą PVM). Ji itin priklausoma
nuo keitimosi informacija. ES dėl mokesčių slėpimo ir vengimo kasmet prarandama apie 1
trilijoną EUR mokesčių įplaukų, taip keliamas pavojus sąžiningai konkurencijai, o valstybės
praranda daug pajamų. Siekdama kovoti su mokestiniu sukčiavimu, Komisija priėmė veiksmų
planą (COM(2012) 0722) ir dvi rekomendacijas, vieną dėl agresyvaus mokesčių planavimo
(C(2012)8806), kitą – dėl gero valdymo mokesčių srityje skatinimo (C(2012)8805). Tai buvo
tolesni veiksmai, susiję su 2012 m. birželio mėnesio komunikatu dėl konkrečių kovos su
mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu stiprinimo būdų (COM(2012) 0351).
2013 m. gegužės mėnesį Taryba priėmė išvadas dėl mokesčių slėpimo ir mokestinio
sukčiavimo[4], kuriose pabrėžiama, kad reikia derinti pastangas nacionaliniu, ES ir pasauliniu
lygmeniu, ir patvirtinama, jog remiamas G8, G20 ir EBPO atliekamas darbas dėl automatinio
keitimosi informacija. Ta pačia proga Taryba taip pat diskutavo dėl Taupymo pajamų
apmokestinimo direktyvos persvarstymo, kuriuo siekiama išplėsti direktyvos taikymo sritį
siekiant įtraukti visų tipų taupymo pajamas ir produktus, iš kurių gaunamos palūkanos. 2014 m.
kovo 24 d. Taryba priėmė direktyvą, kuria iš dalies keičiama ES direktyva dėl taupymo pajamų
apmokestinimo (2003/48/EB). Iš dalies pakeistoje direktyvoje išplečiama galiojančių taisyklių
taikymo sritis, kad būtų pašalintos tam tikros spragos, sustiprinamos ES taisyklės dėl keitimosi
informacija apie taupymo pajamas ir sudaromos galimybės valstybėms narėms veiksmingiau
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Valstybės narės turės iki 2016 m. sausio
1 d. priimti nacionalinės teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi tos direktyvos.
ES įmonių pelno mokesčio taisyklių sugriežtinimas dėl agresyvaus mokesčių planavimo
(sandorių kainodaros operacijų, įmonių grupių viduje atliekamų mokėjimų), žalingos mokesčių
konkurencijos prevencija ir PVM mokesčių nuostatų laikymosi gerinimas gali padėti šalinti
apmokestinimo spragas. Svarstomas tų spragų vaidmuo ES teisėkūroje. Pažanga daroma,
pavyzdžiui, dėl įmonių grupių viduje atliekamų mokėjimų ir sandorių kainodaros operacijų
apmokestinimo tvarkos[5]. Nustačius bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę (BKPMB)
būtų galima panaikinti tam tikras mokesčių planavimo galimybes ir tuo pačiu metu pašalinti
daugelį mokesčių kliūčių, kurios daro įtaką bendrosios rinkos ekonominiam efektyvumui. Dėl
pasiūlymo buvo deramasi trejus metus, tačiau nepasiekta jokių rezultatų. Tačiau tikimasi, kad
jis bus svarstomas iš naujo reaguojant į susirūpinimą dėl daugiašalėms bendrovėms naudingų
išankstinių sprendimų dėl mokesčių.
Tarptautiniu lygmeniu pasiekta pažangos keitimosi informacija srityje. 2014 m. spalio 29 d.
susitarime dėl naujojo EBPO visuotinio standarto dėl automatinio keitimosi informacija (angl.
AEOI) ankstyvo taikymo numatoma, kad informacija, kurią nuo 2015 m. gruodžio 31 d. turi
rinkti susitarimą pasirašiusios šalys (50 šalių, įskaitant 28 ES valstybes nares), bus pradėta
keistis 2017 m., o ne 2018 m. 2010 m. JAV Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių
vykdymo akte (FATCA) nustatyta panašių į EBPO standarto nuostatas elementų. ES valstybės

[3]Žr. 2014 m. lapkričio 12 d. Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio ir jo pavaduotojo F. Timmermanso laišką Tarybos
ir Parlamento pirmininkams.
[4]Tarybos dokumentas 9405/13.
[5]Pavyzdžiui, 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvoje 2014/86/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/96/ES dėl
bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (įmonių
grupių viduje atliekamų mokėjimų apmokestinimo tvarkos).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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narės taikys AEOI 2017 m. pagal persvarstytą Administracinio bendradarbiavimo direktyvą,
kuria siekiama į ES teisę perkelti EBPO visuotinį standartą dėl AEOI, kaip 2014 m. spalio 14
d. susitarta Taryboje. ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos nuostatos labiau ribotos
ir jų galiojimas bus sustabdytas pradėjus taikyti AEOI.
G20ir EBPO Veiksmų planu dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo reaguojama į
nacionalinių mokesčių sistemų spragas, kuriomis pasinaudoja daugiašalės įmonės siekdamos
išvengti mokesčių mokėjimo arba sumažinti savo apmokestinamų įplaukų dalį.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas apskritai pritarė Komisijos programų apmokestinimo srityje principams. Įvairiuose
pranešimuose Parlamentas pripažino, kad konkurencija mokesčių srityje savaime galėtų būti
veiksminga apmokestinimo mažinimo priemonė ir galėtų padėti sumažinti administracinę
naštą, padidinti konkurencingumą ir atnaujinti Europos socialinį modelį. Nustatyta, kad ES
lygmens veiksmai reikalingi keliose srityse, be kita ko, reikia panaikinti diskriminaciją, dvigubą
apmokestinimą ir biurokratines kliūtis, pereiti prie galutinės PVM sistemos, kurioje būtų
visapusiškai taikomas kilmės šalies principas, be to, energijos apmokestinimo srityje skatinti
principo „teršėjas moka“ taikymą.
Kadangi visi apmokestinimo sprendimai tebeturi būti priimami vieningai, sunku pasiekti ES
reikalingą mokesčių politikos koordinavimo lygį, todėl Komisija pateikė pasiūlymus pereiti prie
balsavimo dėl tam tikrų apmokestinimo aspektų kvalifikuota balsų dauguma. Tačiau valstybės
narės nepritarė šiems pasiūlymams.
2010 m. vasario 2 d. Parlamentas priėmė pranešimą dėl gero valdymo mokesčių srityje
skatinimo[6] ir jame paragino vykdyti atsakingą mokesčių politiką, užtikrinti skaidrumą ir
keitimąsi informacija visais lygmenimis (nacionaliniu, europiniu ir pasauliniu) bei sąžiningą
konkurenciją mokesčių srityje.
2013 m. gruodžio 12 d. Parlamentas priėmė rezoliucija dėl raginimo prisiimti pamatuojamus ir
konkrečius įsipareigojimus kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ES[7], pagrįstus
Komisijos kovos su mokestiniu sukčiavimu veiksmų planu. Jis teigiamai įvertino Komisijos
pastangas, siekiant sumažinti mokestinių įplaukų deficitą, stiprinti kovą su mokestiniu
sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu.
2015 m. kovo 25 d. Parlamentas priėmė Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto parengtą
rezoliuciją dėl 2014 m. metinės mokesčių ataskaitos[8]. Rezoliucijoje nustatytos trys prioritetinės
ES mokesčių politikos sritys: i) vidaus rinkos privalumų didinimas pasinaudojant mokesčių
politika, ii) kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu, agresyviu mokesčių planavimu
ir mokesčių rojais ir iii) perspektyvios mokesčių politikos koordinavimo skatinimas siekiant
užtikrinti ilgalaikę ir augimą skatinančią ekonominę politiką.
Rezoliucijoje palankiai vertinamas susitarimas dėl automatinio keitimosi informacija ir
raginama ES nuo 2015 m. birželio mėn. galutinai panaikinti banko paslaptį. Joje raginama
susitarimus dėl mokesčių su trečiosiomis šalimis sudaryti iki 2015 m. birželio 31 d., suderinti
veiksmus ES lygmeniu, kad trečiųjų šalių atžvilgiu būtų siekiama taikyti skaidrumo standartus,
įtraukiant šiuos standartus į būsimus prekybos susitarimus.
Dario Paternoster
05/2016

[6]OL C 341, 2010 12 16, p. 29.
[7]Priimti tekstai, P7_TA(2013)0593.
[8]Priimti tekstai, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089

	Bendra mokesčių politika
	Teisinis pagrindas
	Tikslai
	Laimėjimai
	Europos Parlamento vaidmuo


