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28.6.2017 A8-0227/71 

Pakeitimas 71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) pastaruoju metu pelno mokesčių 

vengimo problema labai išaugo ir kelia 

didelį susirūpinimą Sąjungoje ir 

pasaulyje. 2014 m. gruodžio 18 d. Europos 

Vadovų Tarybos išvadose pripažįstama, 

kad būtina skubiai daryti pažangą kovojant 

su mokesčių vengimu tiek pasaulio, tiek 

Sąjungos lygiu. Komunikatuose „2016 m. 

Komisijos darbo programa. Ne laikas 

taikyti standartinius sprendimus16“ ir „2015 

m. Komisijos darbo programa. Nauja 

pradžia“17 Komisija nustatė prioritetą – 

poreikį pereiti prie sistemos, pagal kurią 

mokesčiai būtų mokami valstybėje, kurioje 

gaunamas pelnas. Kitas Komisijos 

nustatytas prioritetas – poreikis reaguoti į 

mūsų visuomenės lūkesčius dėl teisingumo 

ir mokesčių skaidrumo; 

(1) pastaruoju metu, ypač po įvairių su 

mokesčiais susijusių skandalų 

atskleidimo, pelno mokesčių vengimas 

įtrauktas į darbotvarkę ir dėl to padaugėjo 

tvirtų ir pagrįstų tiek nacionalinio 

lygmens, tiek tarptautinio 

bendradarbiavimo lygmens reikalavimų 

vyriausybėms imtis praktinių ir efektyvių 

veiksmų, kad būtų panaikintas šis 

reiškinys. 2014 m. gruodžio 18 d. Europos 

Vadovų Tarybos išvadose pripažįstama, 

kad būtina skubiai daryti pažangą kovojant 

su mokesčių vengimu tiek pasaulio, tiek 

Sąjungos lygiu. Komunikatuose „2016 m. 

Komisijos darbo programa. Ne laikas 

taikyti standartinius sprendimus16“ ir „2015 

m. Komisijos darbo programa. Nauja 

pradžia“17 Komisija nustatė prioritetą – 

poreikį pereiti prie sistemos, pagal kurią 

mokesčiai būtų mokami valstybėje, kurioje 

gaunamas pelnas. Kitas Komisijos 

nustatytas prioritetas – poreikis reaguoti į 

mūsų visuomenės lūkesčius dėl teisingumo 

ir mokesčių skaidrumo. Nepaisant visų 

pareikštų ketinimų, vis dar skubiai reikia 

imtis veiksmų; 
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__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final, 2015 m. spalio 

27 d. 

16 COM(2015) 610 final, 2015 m. spalio 

27 d. 

17 COM(2014) 910 final, 2014 m. gruodžio 

16 d. 

17 COM(2014) 910 final, 2014 m. gruodžio 

16 d. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Pakeitimas 72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) kai grupės įmonės yra įsisteigusios 

Sąjungoje, visuomenė turėtų turėti 

galimybę kontroliuoti visą grupės veiklą. 

Grupių, vykdančių veiklą Sąjungoje tik per 

patronuojamąsias įmones arba filialus, 

patronuojamosios įmonės ir filialai turėtų 

skelbti šią pagrindinės patronuojančiosios 

įmonės ataskaitą ir užtikrinti jos 

prieinamumą. Tačiau dėl proporcingumo 

ir efektyvumo priežasčių prievolė skelbti 

ataskaitą ir užtikrinti jos prieinamumą 

turėtų būti taikoma tik Sąjungoje 

įsisteigusioms vidutinėms arba 

didžiosioms patronuojamosioms įmonėms 

arba valstybėje narėje atidarytiems 

panašaus dydžio filialams. Todėl 

Direktyvos 2013/34/ES taikymo sritis 

turėtų būti atitinkamai išplėsta ir į ją turėtų 

būti įtraukti Sąjungai nepriklausančiose 

valstybėse įsisteigusios įmonės filialai, 

atidaryti valstybėje narėje; 

(6) kai grupės įmonės yra įsisteigusios 

Sąjungos valstybėse narėse, visuomenė 

turėtų turėti galimybę kontroliuoti visą 

grupės veiklą. Grupių, vykdančių veiklą 

Sąjungos valstybėse narėse tik per 

patronuojamąsias įmones arba filialus, 

patronuojamosios įmonės ir filialai taip pat 

turėtų skelbti ataskaitą ir užtikrinti jos 

prieinamumą. Prievolė skelbti ataskaitą ir 

užtikrinti jos prieinamumą turėtų būti 

taikoma visoms valstybėse narėse 

įsisteigusioms patronuojamosioms 

įmonėms arba visiems valstybėje narėje 

atidarytiems filialams. Todėl Direktyvos 

2013/34/ES taikymo sritis turėtų būti 

atitinkamai išplėsta ir į ją turėtų būti 

įtraukti Sąjungai nepriklausančiose 

valstybėse įsisteigusios įmonės filialai, 

kurie atidaryti valstybėje narėje ir kurių 

konsoliduotosios grynosios pajamos 

viršija 40 000 000 EUR; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/73 

Pakeitimas 73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) kad būtų užtikrintas informacijos 

išsamumas ir piliečiai galėtų geriau 

įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda 

prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje 

narėje, informacija turėtų būti suskirstyta 

pagal valstybes nares. Be to, tam tikrų 

mokesčių jurisdikcijų, keliančių 

konkrečių problemų, atveju turėtų būti 

pateikiama labai išsami su tarptautinių 

įmonių operacijomis susijusi informacija. 

Visų kitų trečiųjų valstybių operacijų 

atveju turėtų būti pateikiami agreguoti 

skaičiai; 

(9) kad būtų užtikrintas informacijos 

išsamumas ir piliečiai galėtų geriau 

įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda 

prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje 

narėje, informacija turėtų būti 

neapibendrintu pavidalu suskirstyta pagal 

jurisdikciją, nepaisant to, ar veikla 

vykdoma valstybėje narėje. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Pakeitimas 74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) kad būtų nustatytos tam tikros 

mokesčių jurisdikcijos, apie kurias turi 

būti pateikta labai išsami informacija, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 

priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, 

kad ji galėtų parengti bendrą tokių 

mokesčių jurisdikcijų Sąjungos sąrašą. 

Šis sąrašas turėtų būti sudarytas pagal 

tam tikrus kriterijus ir remiantis 

Komisijos komunikato Europos 

Parlamentui ir Tarybai „Veiksmingo 

apmokestinimo išorės strategija“ 

(COM(2016) 24 final) 1 priedu. Itin 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija vykdytų tinkamas 

konsultacijas, be kita ko, ir su ekspertais, 

ir kad tos konsultacijos vyktų 

vadovaujantis Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros, kurį 

patvirtino Europos Parlamentas, Taryba 

ir Komisija ir kuris dar turi būti oficialiai 

pasirašytas, nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti rengiant 

deleguotuosius aktus, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 

Išbraukta. 
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narių ekspertai, o jų ekspertams 

sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 

su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/75 

Pakeitimas 75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktasDirektyva 2013/34/ES48b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės reikalauja, kad 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, kurių 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 750 000 000 EUR, taip pat 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos įmonės, kurios nėra 

susijusios įmonės ir kurių grynosios 

pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 

EUR, kasmet rengtų ir skelbtų ataskaitas 

apie pelno mokestį. 

Valstybės narės reikalauja, kad 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos 3 straipsnio 7 dalyje 

apibrėžtų didžiųjų grupių pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, taip pat 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos 3 straipsnio 4 dalyje 

apibrėžtos didžiosios įmonės, kurios nėra 

susijusios įmonės, kasmet rengtų ir skelbtų 

ataskaitas apie pelno mokestį. 

Or. en 

 

 


