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20.3.2019 A8-0170/24

Pakeitimas 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 55a. ragina Komisiją paskelbti 
pasiūlymą, kuriuo valstybės narės būtų 
įpareigotos užtikrinti, kad viešųjų pirkimų 
procedūrose dalyvaujantys ekonominės 
veiklos vykdytojai mokesčių atžvilgiu 
atitiktų būtiniausiąjį skaidrumo lygį, visų 
pirma viešų ataskaitų pagal šalis teikimo 
ir skaidrių nuosavybės struktūrų 
atžvilgiu;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Pakeitimas 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
69 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

69. palankiai vertina 2018 m. kovo 
21 d. Komisijos priimtą skaitmeninio 
sektoriaus apmokestinimo dokumentų 
rinkinį; tačiau apgailestauja dėl to, kad 
Taryba nedaro pažangos52, ir jos 
negebėjimo pasiekti susitarimo dėl šio 
Komisijos rinkinio; yra susirūpinęs dėl to, 
kad vietoj to Taryba svarsto pasiūlymą, 
kuris yra kur siauresnio užmojo nei 
pradinis pasiūlymas ir vėliau, 2018 m. 
gruodžio 13 d., priimta Parlamento 
pozicija53; ragina Tarybą greitai priimti 
šiuos pasiūlymus;

____________
52 2019 m. kovo 12 d. Ekonomikos ir 
finansų reikalų tarybos  išvados.
53 2018 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl 
bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, 
kuriuo apmokestinamos pajamos, 
gaunamos teikiant tam tikras 
skaitmenines paslaugas, sistemos (Priimti 
tekstai, P8_TA(2018)0523).

69. palankiai vertina 2018 m. kovo 
21 d. Komisijos priimtą skaitmeninio 
sektoriaus apmokestinimo dokumentų 
rinkinį; tačiau apgailestauja dėl to, kad 
Taryba nusprendė nepriimti šių 
pasiūlymų, o sutelkė savo pastangas 
išimtinai tik EBPO lygmeniu; ragina 
Tarybą suteikti Komisijai įgaliojimus ES 
vardu derėtis dėl mokesčių sutarčių su 
trečiosiomis šalimis, siekiant užtikrinti 
visapusę pasaulinę mokesčių aplinką ir 
suderinti naują reikšmingos skaitmeninės 
veiklavietės apibrėžtį visose mokesčių 
sutartyse, kai tik bus susitarta dėl šios 
bendros apibrėžties;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Pakeitimas 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
71 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

71. ragina valstybes nares, kurios nori 
apsvarstyti galimybę įvesti skaitmeninių 
paslaugų mokestį, taip ir padaryti 
pasinaudojant tvirtesnio 
bendradarbiavimo sistema, jei Taryba 
negalėtų pasiekti susitarimo dėl 
skaitmeninių paslaugų mokesčio;

71. ragina Komisiją pagal SESV 116 
straipsnį pateikti pasiūlymą taikyti 
skaitmeninių paslaugų mokestį, kadangi, 
po 2019 m. kovo 12 d. Ekonomikos ir 
finansų reikalų (ECOFIN) tarybos 
posėdžio, įvykdytos sąlygos dėl sutarimo 
nebuvimo Taryboje ir konkurencijos 
iškraipymo ir kadangi reikšmingas 
skaičius valstybių narių paskelbė apie 
nacionalines skaitmeninių paslaugų 
mokesčio priemones;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Pakeitimas 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
75 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

75. pažymi, kad nominalūs pelno 
mokesčio tarifai ES lygmeniu sumažėjo 
nuo vidutiniškai 32 proc. 2000 m. iki 
21,9 proc. 2018 m.56, t. y. sumažėjo 
32 proc.; yra susirūpinęs dėl šios 
konkurencijos poveikio mokesčių sistemų 
tvarumui ir jos galimam šalutiniam 
poveikiui kitoms šalims; pažymi, kad 
pirmajame BEPS projekte, kuriam 
vadovavo G20 ir EBPO, dėmesio šiam 
reiškiniui nebuvo skirta; palankiai vertina 
tai, kad BEPS įtrauki sistema pareiškė 
ketinanti iki 2020 m. be išankstinio 
nusistatymo išnagrinėti pagrindines 
apmokestinimo teises, kurios galėtų 
sustiprinti jurisdikciją turinčių subjektų 
gebėjimą apmokestinti pelną tais atvejais, 
kai kiti mokesčių jurisdikciją turintys 
subjektai tam pelnui taiko mažą efektyvųjį 
mokesčio tarifą57, taigi būtų užtikrintas 
minimalus efektyvusis apmokestinimas; 
pažymi, kad, kaip nurodė BEPS įtraukti 
sistema, dabartinis darbas, kuriam 
vadovauja EBPO, nereiškia, kad dėl to 
pasikeis šalių ar jurisdikciją turinčių 
subjektų teisė laisvai nustatyti mokesčių 
tarifus ar apskritai neturėti jokios pelno 
mokesčio sistemos58;

____________
56 Apmokestinimo tendencijos Europos 

75. pripažįsta, kad nors pagal 
naujausias daugiašales iniciatyvas 
didžiausias dėmesys skiriamas mokesčių 
vengimui, mokesčių konkurencija – kuri 
vykdoma mažinant įstatymu nustatytus 
mokesčio tarifus ir taikant plintančius 
specialius mokesčių režimus – yra netgi 
didesnį susirūpinimą keliantis reiškinys, 
nes ji lemia didesnius viešųjų biudžetų 
pajamų nuostolius1a; pažymi, jog 
remiantis naujausiais skaičiavimais 
matyti, kad bendras pajamų praradimas 
dėl mokesčių vengimo, siekiantis iki 
10 proc. įmonių pajamų mokesčio, būtų 
lygiavertis teisės aktais įtvirtinto mokesčio 
tarifo sumažinimui apie 2,5 proc.1b; 
pažymi, kad nominalūs pelno mokesčio 
tarifai ES lygmeniu sumažėjo nuo 
vidutiniškai 32 proc. 2000 m. iki 21,9 proc. 
2018 m.56, t. y. sumažėjo 32 proc.; yra 
susirūpinęs dėl šios konkurencijos poveikio 
mokesčių sistemų tvarumui ir jos galimam 
šalutiniam poveikiui kitoms šalims; 
pažymi, kad pirmajame BEPS projekte, 
kuriam vadovavo G20 ir EBPO, dėmesio 
šiam reiškiniui nebuvo skirta; palankiai 
vertina tai, kad BEPS įtrauki sistema 
pareiškė ketinanti iki 2020 m. be 
išankstinio nusistatymo išnagrinėti 
pagrindines apmokestinimo teises, kurios 
galėtų sustiprinti jurisdikciją turinčių 
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Sąjungoje, 3 lentelė: pagrindiniai 
įstatymais numatyti pelno mokesčio tarifai 
(įskaitant papildomus mokesčius), 1995–
2018 m., Europos Komisija, 2018.
57 2019 m. sausio 23 d. BEPS įtraukios 
sistemos patvirtintas politikos dokumentas 
Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy.
58 Ten pat.

subjektų gebėjimą apmokestinti pelną tais 
atvejais, kai kiti mokesčių jurisdikciją 
turintys subjektai tam pelnui taiko mažą 
efektyvųjį mokesčio tarifą57, taigi būtų 
užtikrintas minimalus efektyvusis 
apmokestinimas; pažymi, kad, kaip nurodė 
BEPS įtraukti sistema, dabartinis darbas, 
kuriam vadovauja EBPO, nereiškia, kad 
dėl to pasikeis šalių ar jurisdikciją turinčių 
subjektų teisė laisvai nustatyti mokesčių 
tarifus ar apskritai neturėti jokios pelno 
mokesčio sistemos58;

______________
1a Tarptautinis valiutos fondas, 2019 m. 
politikos dokumentas Nr. 19/007 
„Corporate Taxation in the Global 
Economy“ („Įmonių apmokestinimas 
pasaulio ekonomikoje“) 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1b Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija, 2015 m. galutinė 
ataskaita „Measuring and Monitoring 
BEPS: Action 11“ (“BEPS matavimas ir 
stebėsena: 11 veiksmas“), Paryžius 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 Apmokestinimo tendencijos Europos 
Sąjungoje, 4 lentelė: pagrindiniai 
įstatymais numatyti pelno mokesčio tarifai 
(įskaitant papildomus mokesčius), 1995–
2018 m., Europos Komisija, 2018 m.
57 2019 m. sausio 23 d. BEPS įtraukios 
sistemos patvirtintas politikos dokumentas 
Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy („Dėl 
ekonomikos skaitmeninimo kilusių 
mokesčių problemų sprendimas“).
58 Ten pat.

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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20.3.2019 A8-0170/28

Pakeitimas 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
79 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

79. ragina Komisiją įvertinti 
mažėjančių nominalių mokesčių tarifų ir jų 
poveikio ES efektyviesiems mokesčių 
tarifams reiškinį ir pasiūlyti taisomųjų 
priemonių, taikomų tiek ES, tiek 
trečiosioms šalims, jei taikytina, įskaitant 
griežtas kovos su piktnaudžiavimu 
taisykles, apsaugines priemones, pvz., 
griežtesnes kontroliuojamųjų užsienio 
bendrovių taisykles, ir rekomendaciją iš 
dalies pakeisti mokesčių sutartis;

79. ragina Komisiją įvertinti 
mažėjančių nominalių mokesčių tarifų ir jų 
poveikio ES efektyviesiems mokesčių 
tarifams reiškinį ir atitinkamai pasiūlyti 
teisės aktų rinkinį, įskaitant griežtas kovos 
su piktnaudžiavimu taisykles, apsaugines 
priemones, pvz., griežtesnes 
kontroliuojamųjų užsienio bendrovių 
taisykles arba pajamų įtraukimo taisykles, 
kurios papildytų rekomendaciją iš dalies 
pakeisti mokesčių sutartis siekiant 
užtikrinti minimalų veiksmingo 
apmokestinimo lygį;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Pakeitimas 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
79 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 79a. mano, kad kartu su mokesčio 
bazės koordinavimu pasaulio mastu, 
pasiektu dėl EBPO / BEPS projekto, 
siekiant padidinti efektyvumą turėtų būti 
geriau koordinuojami ir mokesčio tarifai; 
ragina valstybes nares bendradarbiauti su 
Komisija siekiant nustatyti sąžiningą 
minimalų veiksmingo apmokestinimo lygį 
ES lygmeniu ir skatinti tokį standartą 
pasaulio lygmeniu; mano, kad šis 
nustatytas apmokestinimo lygis neturėtų 
būti mažesnis nei 18 proc. grynojo įmonių 
pelno;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Pakeitimas 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
117 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 117a. apgailestauja, kad Komisija 
nenaudoja valstybės pagalbos taisyklių, 
kovodama su mokestinėmis priemonėmis, 
labai iškraipančiomis konkurenciją, ir 
kad Komisija taiko šias taisykles tik 
atrinktais atvejais, pasižyminčiais tam 
tikrais ypatumais, kad pakeistų 
atitinkamos valstybės taikomą praktiką; 
ragina Komisiją dėti visas pastangas, kad 
susigrąžintų nepagrįstai suteiktos 
valstybės pagalbos sumas, įskaitant 
pagalbą, suteiktą visoms bendrovėms, 
paminėtoms „LuxLeaks“ skandale, 
siekiant visiems sudaryti vienodas 
sąlygas; taip pat ragina Komisiją 
valstybėms narėms ir rinkos subjektams 
pateikti tolesnes gaires dėl valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo, taip pat 
išaiškinti, ką tai reiškia, turint mintyje 
bendrovių taikomą mokesčių planavimo 
praktiką;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Pakeitimas 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
117 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 117b. ragina reformuoti konkurencijos 
įstatymą siekiant išplėsti valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo sritį, kad būtų 
galima imtis ryžtingesnių veiksmų 
kovojant su fiskaline valstybės pagalba 
tarptautinėms bendrovėms, apimančia 
sprendimus dėl mokesčių;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Pakeitimas 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
120 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 120a. rekomenduoja, kad bet kuris 
subjektas, kuris sukuria lengvatinių 
mokesčių struktūrą, kompetentingoms 
institucijoms turėtų pateikti teisėtas tokio 
sprendimo priežastis, siekiant užtikrinti, 
kad lengvatinio apmokestinimo sąskaitos 
nebūtų naudojamos pinigų plovimo ar 
mokesčių slėpimo tikslais;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Pakeitimas 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
199 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 199a. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 
dėl laipsniško laisvųjų uostų sistemos 
Europos Sąjungoje panaikinimo;

Or. en


