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7.3.2018 A8-0050/78 

Pakeitimas 78 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 

ir panaikinti mokesčių konkurenciją bei 

dėl jos kylančias lenktynes dėl įmonių 

apmokestinimo lygių, kartu su bendra 

konsoliduotąja pelno mokesčio baze 

turėtų būti įvestas minimalus efektyvusis 

pelno mokesčio tarifas ir taip būtų 

išvengta situacijos, kai nesąžininga 

konkurencija dėl mokesčio bazės virsta 

nesąžininga konkurencija dėl mokesčių 

tarifų. Todėl Sąjunga turėtų kuo greičiau 

patvirtinti minimalų bendrą efektyvųjį 

pelno mokesčio tarifą, taikytiną 

kiekvienoje valstybėje narėje; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2018 A8-0050/79 

Pakeitimas 79 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5b) vienas iš pagrindinių mokesčių 

administratoriams iškylančių sunkumų – 

per tinkamą laiką negalima gauti išsamios 

reikiamos informacijos apie daugiašalių 

įmonių mokesčių planavimą. Tokia 

informacija turėtų būti skelbiama viešai, 

kad mokesčių administratoriai, geriau 

įvertinę mokestinę riziką, tikslingai 

nukreipdami kontrolės operacijas ir 

atkreipdami dėmesį į galiojančius teisės 

aktus, kuriuos reikėtų pakeisti, galėtų 

greitai į tą riziką reaguoti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Pakeitimas 80 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė (BPMB) 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) apmokestinamos pajamos turėtų 

būti sumažinamos, atėmus verslo išlaidas ir 

tam tikrus kitus straipsnius. Į atskaitomas 

verslo išlaidas paprastai įtraukiamos visos 

su pardavimu susijusios išlaidos ir su 

gamyba, priežiūra ir pajamų užtikrinimu 

susijusios išlaidos. Siekiant remti 

ekonomikos inovacijas ir modernizuoti 

vidaus rinką turėtų būti numatyti 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

išlaidų atskaitymai, įskaitant itin didelius 

atskaitymus; šie atskaitymai turėtų būti 

pripažįstami kaip išlaidos tais metais, kai 

jos patiriamos (išskyrus nekilnojamąjį 

turtą). Mažos pradedančiosios įmonės, 

išskyrus asocijuotąsias įmones, kurios 

pasižymi itin dideliu novatoriškumu 

(kategorija, visų pirma apimanti 

pradedančiąsias įmones), turėtų būti 

remiamos taikant padidintą itin didelį 

atskaitymą mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros išlaidoms. Siekiant 

užtikrinti teisinį tikrumą, taip pat turėtų 

būti sudarytas neatskaitomų išlaidų 

sąrašas; 

(8) apmokestinamos pajamos turėtų 

būti sumažinamos, atėmus verslo išlaidas ir 

tam tikrus kitus straipsnius. Į atskaitomas 

verslo išlaidas paprastai įtraukiamos visos 

su pardavimu susijusios išlaidos ir su 

gamyba, priežiūra ir pajamų užtikrinimu 

susijusios išlaidos. Siekiant remti 

ekonomikos inovacijas ir modernizuoti 

vidaus rinką, mokesčių mokėtojai turėtų 

gauti mokesčių lengvatų, skiriamų dėl 

tikrųjų mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros personalo, subtiekėjų, laikinųjų ir 

laisvai samdomų darbuotojų išlaidų, ir 

vykdyti atskaitymus, įskaitant itin didelius 

atskaitymus; šie atskaitymai turėtų būti 

pripažįstami kaip išlaidos tais metais, kai 

jos patiriamos (išskyrus nekilnojamąjį 

turtą). Siekiant išvengti netinkamo 

atskaitymų taikymo, būtina aiškiai 

apibrėžti tikrąsias mokslinių tyrimų ir 

plėtros išlaidas. Siekiant užtikrinti teisinį 

tikrumą, taip pat turėtų būti sudarytas 

neatskaitomų išlaidų sąrašas. Be to, 

siekiant nefinansuoti naujų finansinių 

priemonių, kurios gali turėti neigiamą 

poveikį, mokslinių tyrimų ir plėtros ir 

siekiant plėtros skatinimo lengvatas 

taikyti tik pagrindinėms strateginėms ir į 

ateitį orientuotoms investicijoms, tokios 

tikrosios išlaidos neturėtų būti 
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atskaitomos, jei jos susijusios su finansų 

įmonėmis; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Pakeitimas 81 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, 

neatskaitomos mokslinių tyrimų ir plėtros 

išlaidos, susijusios su finansų įmonių 

vykdomu naujų finansinių produktų 

kūrimu. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Pakeitimas 82 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

62 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 62a straipsnis 

 Bendras minimalus efektyvusis mokesčio 

tarifas 

 Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. 

Komisija pateikia pasiūlymą dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 

bendro minimalaus efektyviojo mokesčio 

tarifo, kuris siektų bent jau 20 proc. visose 

valstybėse narėse. 

Or. en 

 

 


