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7.3.2018 A8-0051/68 

Pakeitimas 68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) konsoliduotosios mokesčio bazės 

proporcingo paskirstymo formulę turėtų 

sudaryti trys vienodi svertiniai veiksniai – 

darbas, turtas ir pardavimas pagal 

paskirties vietą. Šie vienodi svertiniai 

veiksniai turėtų atspindėti subalansuotą 

metodą, pagal kurį atitinkamoms 

valstybėms narėms paskirstomas 

apmokestinamas pelnas, ir užtikrinti, kad 

pelnas būtų apmokestinamas ten, kur jis iš 

tikrųjų uždirbamas. Todėl darbas ir turtas 

turėtų būti priskiriamas valstybei narei, 

kurioje darbas atliekamas, o turtas 

laikomas, taip suteikiant atitinkamą svertinį 

veiksnį kilmės valstybės narės interesams, 

o pardavimas turėtų būti priskiriamas 

prekių ir paslaugų paskirties valstybei 

narei. Kad būtų atsižvelgiama į atlyginimų 

lygio skirtumus Sąjungoje ir taip 

užtikrinamas teisingesnis konsoliduotosios 

mokesčio bazės paskirstymas, darbo 

veiksnį turėtų sudaryti darbo užmokestis ir 

darbuotojų skaičius (t. y. kiekvienam 

straipsniui tenka pusė). Kita vertus, turto 

veiksnį turėtų sudaryti visas ilgalaikis 

turtas, bet ne nematerialusis ir finansinis 
turtas dėl jų mobilumo ir rizikos, kad šios 

direktyvos taisyklės galėtų būti apeitos. 

(10) konsoliduotosios mokesčio bazės 

proporcingo paskirstymo formulę turėtų 

sudaryti keturi vienodi svertiniai 

veiksniai – darbas, turtas, pardavimas pagal 

paskirties vietą ir elektroninių platformų 

ir paslaugų naudotojų asmens duomenų 

rinkimas ir naudojimas. Šie vienodi 

svertiniai veiksniai turėtų atspindėti 

subalansuotą metodą, pagal kurį 

atitinkamoms valstybėms narėms 

paskirstomas apmokestinamas pelnas, ir 

užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas 

ten, kur jis iš tikrųjų uždirbamas. Todėl 

darbas ir turtas turėtų būti priskiriamas 

valstybei narei, kurioje darbas atliekamas, 

o turtas laikomas, taip suteikiant atitinkamą 

svertinį veiksnį kilmės valstybės narės 

interesams, o pardavimas turėtų būti 

priskiriamas prekių ir paslaugų paskirties 

valstybei narei. Kad būtų atsižvelgiama į 

atlyginimų lygio skirtumus Sąjungoje ir 

taip užtikrinamas teisingesnis 

konsoliduotosios mokesčio bazės 

paskirstymas, darbo veiksnį turėtų sudaryti 

darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius (t. 

y. kiekvienam straipsniui tenka pusė). Kita 

vertus, turto veiksnį turėtų sudaryti tik 

ilgalaikis materialusis turtas. Jeigu 
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Jeigu išskirtinėmis aplinkybėmis 

proporcingai paskirstyta dalis teisingai 

neparodo įmonės veiklos masto, apsaugos 

sąlygoje turėtų būti numatytas alternatyvus 

pajamų paskirstymo metodas; 

išskirtinėmis aplinkybėmis proporcingai 

paskirstyta dalis teisingai neparodo įmonės 

veiklos masto, apsaugos sąlygoje turėtų 

būti numatytas alternatyvus pajamų 

paskirstymo metodas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas pakartoja ECON komiteto priimtą 10 pakeitimą, tačiau prieš žodžius 

„materialusis turtas“ vėl įrašomas žodis „ilgalaikis“. 
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Pakeitimas 69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) Komisija turėtų nedelsdama atlikti 

naują poveikio vertinimą, remdamasi 

išsamesniais ir tikslesniais duomenų 

ištekliais, kurie būtų grindžiami EBPO 

ataskaitų pagal atskiras šalis teikimo 

standartu ir kuriuos šiuo metu valstybių 

narių mokesčių administratoriai gauna 

neoficialiai; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Pakeitimas 70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 straipsnio 5 c dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5c. Asmens duomenų rinkimo ir 

naudojimo komerciniais tikslais renkant 

ir naudojant elektroninių platformų ir 

paslaugų naudotojų asmens duomenis 

apibrėžtis nustatoma pagal Reglamentą 

2016/679/ES. 

 i) Duomenų rinkimas pagal valstybes 

nares apima tik duomenis, surinktus 

pradinėje elektroninių platformų ir 

paslaugų naudotojų kilmės vietoje, o ne 

perduodamus arba saugomus duomenis. 

 ii) Numatant naudoti elektroninių 

platformų ir paslaugų naudotojų asmens 

duomenis, reikėtų užtikrinti, kad 

formulėje nebūtų dubliuojami kiti 

veiksniai, pvz., pardavimas. 

Or. en 

 

 


