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18.11.2015 A8-0317/11 

Pakeitimas 11 

Danuta Maria Hübner 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimo dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. pažymi, kad, nors keletoje valstybių 

veiklą vykdančioms įmonėms vis 

sudėtingiau atitikti įvairių mokesčių 

sistemų reikalavimus, dėl globalizacijos ir 

skaitmeninimo joms lengviau organizuoti 

savo veiklą naudojantis lengvatinių 

mokesčių finansiniais centrais ir kurti 

sudėtingas struktūras siekiant sumažinti 

savo bendras mokestines įmokas; yra 

susirūpinęs, kad dėl ekonomikos ir skolų 

krizės bei biudžetų konsolidavimo daugelis 

valstybių narių gerokai sumažino savo 

mokesčių administratorių darbuotojų 

skaičių; pabrėžia, kad nacionaliniai 

mokesčių administratoriai turėtų turėti 

pakankamai išteklių (įskaitant 

žmogiškuosius išteklius), kad galėtų 

veiksmingai vykdyti kovą su didelę 

nacionalinės mokesčių bazės eroziją 

sukeliančiu agresyviu mokesčių 

planavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu, 

šių veiksmų prevenciją ir nustatymą, taip 

pat užtikrinti geresnį ir teisingesnį 

mokesčių surinkimą bei mokesčių sistemos 

patikimumą; pažymi, jog tyrimai parodė, 

kad kompetentingi mokesčių 

administratorių darbuotojai valstybei 

surenka daugiau įplaukų negu sudaro 

sąnaudų, nes mokesčių administratorių 

veiksmingumas turi tiesioginį teigiamą 

poveikį nacionaliniams biudžetams; 

3. pažymi, kad, nors kelete valstybių veiklą 

vykdančioms įmonėms vis sudėtingiau 

atitikti įvairių mokesčių sistemų 

reikalavimus, dėl globalizacijos ir 

skaitmeninimo joms lengviau organizuoti 

savo veiklą naudojantis lengvatinių 

mokesčių finansiniais centrais ir kurti 

sudėtingas struktūras siekiant sumažinti 

savo bendras mokestines įmokas; yra 

susirūpinęs, kad dėl ekonomikos ir skolų 

krizės bei biudžetų konsolidavimo daugelis 

valstybių narių gerokai sumažino savo 

mokesčių administratorių darbuotojų 

skaičių; pabrėžia, kad nacionaliniai 

mokesčių administratoriai turėtų turėti 

pakankamai išteklių (įskaitant 

žmogiškuosius išteklius), kad galėtų 

veiksmingai vykdyti kovą su didelę 

nacionalinės mokesčių bazės eroziją 

sukeliančiu agresyviu mokesčių 

planavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu, 

šių veiksmų prevenciją ir nustatymą, taip 

pat užtikrinti geresnį ir teisingesnį 

mokesčių surinkimą bei mokesčių sistemos 

patikimumą; pažymi, jog tyrimai parodė, 

kad kompetentingų mokesčių 

administracijų darbuotojų valstybei 

surenkamos įplaukos daug didesnės negu 

patiriamos sąnaudos, nes mokesčių 

administratorių veiksmingumas turi 

tiesioginį teigiamą poveikį mokestinėms 
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Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Pakeitimas 12 

Danuta Maria Hübner 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimo dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

95 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 95a. ragina valstybes nares, ypač tas, 

kurios gauna finansinę paramą, vykdyti 

struktūrines reformas, kovoti su 

mokestiniu sukčiavimu ir stiprinti kovos 

su agresyviu mokesčių planavimu 

priemones; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Pakeitimas 13 

Danuta Maria Hübner 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimo dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

135 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

135. mano, kad būtina padidinti su didelių 

daugiašalių įmonių veikla susijusį 

skaidrumą siekiant užtikrinti mokesčių 

administratorių gebėjimą veiksmingai 

kovoti su mokesčių bazės erozija ir pelno 

perkėlimu; taigi pakartoja savo poziciją, 

kad daugiašalės korporacijos turėtų savo 

finansinėse ataskaitose, pateikiamose pagal 

valstybę narę ir trečiąją valstybę, kuriose 

jos įsisteigusios, aiškiai ir suprantamai 

atskleisti įvairią apibendrintą informaciją, 

įskaitant informaciją apie savo pelną ar 

nuostolius neatskaičius mokesčių, pelno 

mokesčius ar nuostolius, darbuotojų 

skaičių, turimą turtą ir pagrindinę 

informaciją apie išankstinius sprendimus 

dėl mokesčių (ataskaitos pagal šalis); 

pabrėžia, kad svarbu, jog ši informacija 

būtų prieinama visuomenei, greičiausiai 

kaip centrinis ES registras; taip pat 

pabrėžia, kad MVĮ, kurios nėra daugiašalės 

korporacijos, turėtų būti atleistos nuo 

tokios prievolės; ragina Tarybą iki 2015 m. 

pabaigos priimti Parlamento poziciją, dėl 

kurios balsuota 2015 m. liepos mėn. 

priimant Akcininkų teisių direktyvą; 

pabrėžia, kad skaidrumo reikalavimai 

turėtų būti formuluojami ir įgyvendinami 

taip, kad dėl jų taikymo ES įmonės 

neatsidurtų nepalankioje konkurencinėje 

padėtyje; 

135. mano, kad būtina padidinti su didelių 

daugiašalių įmonių veikla susijusį 

skaidrumą siekiant užtikrinti mokesčių 

administratorių gebėjimą veiksmingai 

kovoti su mokesčių bazės erozija ir pelno 

perkėlimu; taigi pakartoja savo poziciją, 

kad daugiašalės korporacijos turėtų savo 

finansinėse ataskaitose, pateikiamose pagal 

valstybę narę ir trečiąją valstybę, kuriose 

jos įsisteigusios, aiškiai ir suprantamai 

atskleisti įvairią apibendrintą informaciją, 

įskaitant informaciją apie savo pelną ar 

nuostolius neatskaičius mokesčių, pelno 

mokesčius ar nuostolius, darbuotojų 

skaičių, turimą turtą ir pagrindinę 

informaciją apie išankstinius sprendimus 

dėl mokesčių (ataskaitos pagal šalis); 

pabrėžia, kad svarbu, jog ši informacija 

būtų prieinama visuomenei, greičiausiai 

kaip centrinis ES registras; taip pat 

pabrėžia, kad MVĮ ir vidutinės 

kapitalizacijos įmonės, kurios nėra 

daugiašalės korporacijos, turėtų būti 

atleistos nuo tokios prievolės; ragina 

Tarybą iki 2015 m. pabaigos priimti 

Parlamento poziciją, dėl kurios balsuota 

2015 m. liepos mėn. priimant Akcininkų 

teisių direktyvą; pabrėžia, kad skaidrumo 

reikalavimai turėtų būti formuluojami ir 

įgyvendinami taip, kad dėl jų taikymo ES 

įmonės neatsidurtų nepalankioje 
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konkurencinėje padėtyje; 

Or. en 

 

 


