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7.3.2018 A8-0050/85 

Pakeitimas 85 

Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė  

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) ji priklauso finansinės apskaitos 

tikslais konsoliduotai įmonių grupei, kurios 

bendros konsoliduotosios grupės pajamos 

prieš atitinkamus finansinius metus 

einančiais finansiniais metais viršijo 750 

000 000 EUR; 

c) ji priklauso finansinės apskaitos 

tikslais konsoliduotai įmonių grupei, kurios 

bendros konsoliduotosios grupės pajamos 

prieš atitinkamus finansinius metus 

einančiais finansiniais metais viršijo 50 

000 000 EUR; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2018 A8-0050/86 

Pakeitimas 86 

Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

59 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) jeigu tai yra subjektas, dalį, 

suteikiančią daugiau nei 50 % balsavimo 

teisių, tiesiogiai ar netiesiogiai valdo pats 

mokesčio mokėtojas arba kartu su savo 

asocijuotosiomis įmonėmis, arba jam 

tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau 

nei 50 % kapitalo, arba jis turi teisę gauti 

daugiau nei 50 % to subjekto pelno; tai pat 

a) jeigu tai yra subjektas, dalį, 

suteikiančią daugiau nei 50 % balsavimo 

teisių, tiesiogiai ar netiesiogiai valdo pats 

mokesčio mokėtojas arba kartu su savo 

asocijuotosiomis įmonėmis, arba jam 

tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau 

nei 50 % kapitalo, arba jis turi teisę gauti 

daugiau nei 50 % to subjekto pelno; arba 

kai to subjekto pagrindinė buveinė gali 

būti laikoma veiksmingo valdymo vieta, 

kurioje įgyvendinami pagrindiniai 

valdymo ir komerciniai sprendimai, 

nukreipti  į ar darantys poveikį to subjekto 

veiklai; tai pat 

Or. en 



 

AM\1147911LT.docx  PE616.067v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2018 A8-0050/87 

Pakeitimas 87 

Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

59 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) faktinis pelno mokestis, kurį nuo 

pelno sumokėjo subjektas arba nuolatinė 

buveinė, yra mažesnis nei pelno mokesčio, 

kuris būtų buvęs taikomas subjektui arba 

nuolatinei buveinei pagal šios direktyvos 

taisykles, ir faktinio pelno mokesčio, kurį 

nuo pelno sumokėjo subjektas arba 

nuolatinė buveinė, skirtumas. 

b) subjekto arba nuolatinės buveinės 

pelnui taikomas faktinis pelno mokesčio 

tarifas, mažesnis nei 75 % faktinio pelno 

mokesčio tarifo, kuris būtų buvęs 

taikomas mokesčio mokėtojo valstybėje 

narėje; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Pakeitimas 88 

Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2018 

Paul Tang 

Bendra pelno mokesčio bazė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

59 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu subjektas arba nuolatinė buveinė 

pagal pirmą pastraipą laikomi 

kontroliuojamąja užsienio įmone, subjekto 

arba nuolatinės buveinės 

nepaskirstytosioms pajamoms taikomas 

mokestis, kai jis susijęs su šiomis 

kategorijomis: 

Jeigu subjektas arba nuolatinė buveinė 

pagal 1 dalį laikomi kontroliuojamąja 

užsienio įmone, subjekto arba nuolatinės 

buveinės visoms užsienyje gautoms 

pajamoms taikomas mokestis. 

Or. en 

 

 


