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9.12.2015 A8-0349/17 

Pakeitimas 17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi TAXE komitetui atlikus 

tyrimus paaiškėjo, kad išankstinių 

sprendimų dėl mokesčių praktika vykdoma 

ne tik Liuksemburge, bet yra paplitusi 

visoje Sąjungoje; kadangi išankstinių 

sprendimų dėl mokesčių praktiką galima 

teisėtai taikyti siekiant suteikti būtino 

teisinio tikrumo įmonėms ir sumažinti 

sąžiningų įmonių finansinę riziką, tačiau ši 

praktika atvira galimam piktnaudžiavimui 

ir mokesčių vengimui, be to, užtikrinant 

teisinį tikrumą tik tam tikriems 

pasirinktiems subjektams, šia praktika gali 

būti sukurta tam tikra nelygybė tarp 

bendrovių, kurioms buvo priimti 

išankstiniai sprendimai, ir bendrovių, 

kurios nenaudoja tokių sprendimų; 

E. kadangi TAXE komitetui atlikus 

tyrimus paaiškėjo, kad išankstinių 

sprendimų dėl mokesčių praktika vykdoma 

ne tik Liuksemburge, bet yra paplitusi 

visoje Sąjungoje; kadangi TAXE 

komitetas, nustatydamas, kad daugiausiai 

pasitaikančių Sąjungos teisės pažeidimų 

įvyko keitimosi informacija mokesčių 

klausimais, valstybės fiskalinės pagalbos 

ir lojalaus bendradarbiavimo principo 

srityse, dar negalėjo visiškai išspręsti 

politinės atsakomybės klausimo, nes trūko 

Komisijos, Tarybos ir valstybių narių 

bendradarbiavimo šioje srityje; kadangi 

išankstinių sprendimų dėl mokesčių 

praktiką galima teisėtai taikyti siekiant 

suteikti būtino teisinio tikrumo įmonėms ir 

sumažinti sąžiningų įmonių finansinę 

riziką, tačiau ši praktika atvira galimam 

piktnaudžiavimui ir mokesčių vengimui, be 

to, užtikrinant teisinį tikrumą tik tam 

tikriems pasirinktiems subjektams, šia 

praktika gali būti sukurta tam tikra 

nelygybė tarp bendrovių, kurioms buvo 

priimti išankstiniai sprendimai, ir 

bendrovių, kurios nenaudoja tokių 

sprendimų; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Pakeitimas 18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi, neskaitant keleto sveikintinų 

pavyzdžių, nacionalinės politikos lyderiai 

iki šiol nebuvo pakankamai aktyvūs 

sprendžiant įmonių pelno mokesčio 

vengimo problemą; 

H. kadangi, neskaitant keleto sveikintinų 

pavyzdžių, nacionalinės politikos lyderiai 

iki šiol nebuvo pakankamai aktyvūs 

sprendžiant įmonių pelno mokesčio 

vengimo problemą; kadangi, kaip neseniai 

pranešė pagrindinės žiniasklaidos 

priemonės, kai kurios valstybės narės, 

pvz., Liuksemburgas, kuriam vadovavo 

dabartinis Komisijos pirmininkas Jean-

Claude Juncker, ir Nyderlandai kartu su 

Euro grupės pirmininku, Finansų 

ministru Jeroen Dijsselbloem aktyviai 

trukdė pažangai žalingos mokesčių 

praktikos srityje, pvz., lengvatinių pajamų 

iš patentų apmokestinimo klausimu 

Tarybos susitikimuose ; 

Or. en 
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Pakeitimas 19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas. Rekomendacija A3. 1 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Siekiant paremti Elgesio kodekso 

grupės veiklą nustatant žalingą 

mokesčių praktiką, į šiuos valstybių 

narių pranešimus įtraukiama šalutinio 

poveikio analizė, išnagrinėjant naujų 

mokestinių priemonių reikšmingą 

poveikį kitoms valstybėms narėms ir 

besivystančioms šalims. 

 

 Siekiant paremti Elgesio kodekso 

grupės veiklą nustatant žalingą 

mokesčių praktiką, į šiuos valstybių 

narių pranešimus įtraukiama šalutinio 

poveikio analizė, išnagrinėjant naujų 

mokestinių priemonių reikšmingą 

poveikį kitoms valstybėms narėms ir 

besivystančioms šalims. Būtina 

paskelbti šias analizės, siekiant 

vyriausybės, nevyriausybinių 

organizacijų ir akademinio 

sektoriaus suinteresuotosioms šalims 

suteikti galimybę atlikti tarptautinį 

palyginimą, pagrįstą visais 

įmanomais įrodymais, mokesčių 

rėžimais ir jų materialiu 

tarpvalstybiniu poveikiu. 

 

Or. en 
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Pakeitimas 20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas. Rekomendacija A7. 3 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  tokia apsauga turėtų būti suderinta su 

bendra teisės sistema ir veiksmingai 

apginti nuo nepagrįsto teisinio 

persekiojimo, ekonominio pobūdžio 

bausmių ir diskriminacijos; 

 tokia apsauga turėtų būti suderinta su 

bendra teisės sistema ir veiksmingai 

apginti nuo nepagrįsto teisinio 

persekiojimo, ekonominio pobūdžio 

bausmių ir diskriminacijos; 

Informatorių apsaugos neturėtų 

sumažinti miglota ar per plati verslo 

paslapčių apibrėžtis, kuria 

vadovaujantis korporacijos ar 

institucijos savavališkai nutildytų 

informatorius, pasinaudojusios 

tariama verslo paslapčių apsauga; 

Or. en 
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Pakeitimas 21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas. Rekomendacija B3. Įvadinė frazė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Europos Parlamentas ragina Europos 

Komisiją toliau teikti gaires valstybėms 

narėms dėl to, kaip įgyvendinti lengvatinę 

pajamų iš patentų apmokestinimo tvarką, 

laikantis „pakoreguoto susietumo 

metodo“, siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų 

žalinga.  

Europos Parlamentas ragina Europos 

Komisiją toliau teikti gaires valstybėms 

narėms dėl lengvatinių mokesčių režimų, 

pvz., lengvatinės pajamų iš patentų 

apmokestinimo tvarkos.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Pakeitimas 22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas. Rekomendacija B3. 1 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Šiose gairės turėtų būti aiškiai 

nurodyta, kad lengvatinė tvarka, 

pavyzdžiui, lengvatinė pajamų iš 

patentų apmokestinimo tvarka, turi 

būti grindžiama „pakoreguoto 

susietumo metodu“, apibrėžtu EBPO 

BEPP veiksme Nr. 5, o tai reiškia, 

kad turi būti tiesioginis ryšys tarp 

mokestinės lengvatos ir atitinkamos 
mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros veiklos.  

 Šiose gairės turėtų būti aiškiai 

nurodyta, kad lengvatinė tvarka, 

pavyzdžiui, lengvatinė pajamų iš 

patentų apmokestinimo tvarka, turi 

būti palaipsniui panaikinta, nes 

vadovaujantis TAXE komiteto 

pranešimu, mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros išlaidos jau 

gali būti išskaičiuojamos iš mokesčių 

pagal nacionalines mokesčių 

sistemas net ir be lengvatinio pajamų 

iš patentų apmokestinimo. Komisija 

pati nurodė apžvalgoje dėl mokslinių 

tyrimų ir vystymosi iniciatyvų, kad 

lengvatiniu pajamų iš patentų 

apmokestinimu labiau perskirstomas 

įmonių pelnas, o ne stimuliuojamos 

inovacijos¹ ir nurodo sunkumai 

aiškiai nustatyti, kokia konkrečių 
mokslinių tyrimų veikla prisideda 

prie įmonių pelno pagrindžia, kad 

tokios schemos iš esmės yra tinkamos 

BPP veiklai.    

_________ 

¹ Mokesčių paskatų moksliniams 

tyrimams ir technologinei plėtrai 

apžvalga, Darbo dokumentas nr. 52, 2014, 

Europos Komisija 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Pakeitimas 23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas. Rekomendacija C3. Įvadinė frazė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Europos Parlamentas ragina Europos 

Komisiją pateikti pasiūlymą dėl rinkinio 

atsakomųjų priemonių, kurias Sąjunga ir 

valstybės narės, kaip viešųjų įstaigų, bankų 

ir finansavimo programų akcininkai arba 

finansuotojai, turėtų taikyti įmonėms, 

kurios naudojasi mokesčių rojais 

siekdamos įgyvendinti agresyvaus 

mokesčių planavimo schemas ir todėl 

neatitinka Sąjungos gero mokesčių 

valdymo standartų. 

Europos Parlamentas ragina Europos 

Komisiją pateikti pasiūlymą dėl rinkinio 

atsakomųjų priemonių, kurias Sąjunga ir 

valstybės narės, kaip viešųjų įstaigų, bankų 

ir finansavimo programų akcininkai arba 

finansuotojai, turėtų taikyti įmonėms, 

kurios naudojasi patarimais ar sudaro 

lengvatines sąlygas naudotis mokesčių 

rojais siekdamos įgyvendinti agresyvaus 

mokesčių planavimo schemas ir todėl 

neatitinka Sąjungos gero mokesčių 

valdymo standartų. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Pakeitimas 24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

priedas. rekomendacija C3. 2 įtrauka. 8 punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  jei pakartotinai naudojamasi ar skatinami 

mokesčių rojais, taikomos baudos ir 

atimamos verslo licencijos, ypač mokesčių 

konsultavimo įmonėms ir finansinių 

paslaugų teikėjams. 

Or. en 

 

 

 

 


