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20.3.2019 A8-0170/85

Pakeitimas 85
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
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. pažymi, kad pagal Tarybos 
direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų 
valstybių narių biudžeto sistemoms 
reikalaujama, kad valstybės narės 
užtikrintų, jog būtų laiku ir reguliariai 
skelbiami visų valdžios sektorius 
subsektorių mokesčių duomenys, įskaitant 
informaciją apie mokesčių išlaidų poveikį 
pajamoms; yra susirūpinęs, kad dauguma 
valstybių narių šios prievolės nevykdo; 
ragina Komisiją įvertinti šio reikalavimo 
įgyvendinimą ir tą informaciją panaudoti 
vertinant kiekvienos valstybės narės 
mokestinių paskatų išlaidas;
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Pakeitimas 86
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
16 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16b. pažymi, kad Komisijai skaičiuojant 
ES PVM atotrūkį, kol kas tik penkiolika 
valstybių narių rengia savo nacionalinių 
mokesčių atotrūkio vertinimus; ragina 
kiekvieną valstybę narę vadovaujant 
Komisijai išsamiai apskaičiuoti mokesčių 
atotrūkį neapsiribojant tik PVM ir 
įtraukiant visų mokestinių paskatų išlaidų 
įvertinimą;

Or. en
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Pakeitimas 87
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
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. pažymi, kad, remiantis naujausiais 
skaičiavimais, ES per metus nuslepiama 
maždaug 825 mlrd. EUR mokesčių1a;
__________________
1a Richard Murphy, „The European Tax 
Gap“, 2019 m., 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents
/EUTaxGapJan19.pdf

Or. en
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Pakeitimas 88
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
29 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29a. ragina Komisiją paskelbti teisės 
aktų rinkinį, kuriuo būtų 
reglamentuojamos mokesčių planavimo 
schemos ir draudžiamos agresyvios 
schemos, visų pirma priimant griežtas 
kovos su piktnaudžiavimu taisyklės, 
kurios būtų taikomos ES ir už jos ribų;

Or. en
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Pakeitimas 89
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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
36 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

36. pažymi, kad ES patvirtino 
perkėlimo mokestį Kovos su mokesčių 
vengimu direktyvoje (ATAD I) ir leido 
valstybėms narėms apmokestinti 
ekonominę jų teritorijoje susidariusio 
kapitalo prieaugio vertę net jeigu tas 
prieaugis perkėlimo metu dar nėra 
realizuotas; mano, kad valstybėse narėse 
uždirbto pelno apmokestinimo prieš jį 
perkeliant už Sąjungos ribų principą 
reikėtų stiprinti, pavyzdžiui, derinant 
išskaičiuojamuosius mokesčius, taikomus 
palūkanoms ir autoriniams atlyginimams, 
siekiant pašalinti spragas ir neleisti, kad 
neapmokestintas pelnas būtų perkeltas iš 
ES; ragina Tarybą vėl pradėti derybas dėl 
pasiūlymo dėl palūkanų ir autorinių 
atlyginimų41; pažymi, kad dėl mokesčių 
sutarčių dažnai sumažinamas 
išskaičiuojamojo mokesčio tarifas siekiant 
išvengti dvigubo apmokestinimo42;

__________________
41 2011 m. lapkričio 11 d. pasiūlymas dėl 
Tarybos direktyvos dėl bendros 
apmokestinimo sistemos, taikomos 
palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių 
asocijuotų bendrovių (COM(2011)0714).
42 Hearson M., The European Union’s Tax 

36. pažymi, kad ES patvirtino 
perkėlimo mokestį Kovos su mokesčių 
vengimu direktyvoje (ATAD I) ir leido 
valstybėms narėms apmokestinti 
ekonominę jų teritorijoje susidariusio 
kapitalo prieaugio vertę net jeigu tas 
prieaugis perkėlimo metu dar nėra 
realizuotas; mano, kad valstybėse narėse 
uždirbto pelno apmokestinimo prieš jį 
perkeliant už Sąjungos ribų principą 
reikėtų stiprinti, pavyzdžiui, derinant 
išskaičiuojamuosius mokesčius, taikomus 
palūkanoms ir autoriniams atlyginimams, 
siekiant pašalinti spragas ir neleisti, kad 
neapmokestintas pelnas būtų perkeltas iš 
ES; ragina Tarybą vėl pradėti derybas dėl 
pasiūlymo dėl palūkanų ir autorinių 
atlyginimų41, įskaitant minimalų 
apmokestinimo lygį; pažymi, kad dėl 
mokesčių sutarčių dažnai sumažinamas 
išskaičiuojamojo mokesčio tarifas siekiant 
išvengti dvigubo apmokestinimo42;

__________________
41 2011 m. lapkričio 11 d. pasiūlymas dėl 
Tarybos direktyvos dėl bendros 
apmokestinimo sistemos, taikomos 
palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių 
asocijuotų bendrovių (COM(2011)0714).
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leading By Example?, 2018 m. rugsėjo 
27 d.

42 Hearson M., The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries: 
leading By Example?, 2018 m. rugsėjo 
27 d.
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Pakeitimas 90
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
86 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

86. apgailestauja dėl to, kad už 
mokesčius atsakingas Komisijos narys 
nepripažįsta būtinybės išplėsti esamą 
nacionalinių mokesčių institucijų 
informacijos mainų sistemą;

86. pažymi, kad už mokesčius 
atsakingas Komisijos narys šiuo metu 
labiau linkęs vertinti įvairių šiuo metu 
įsigaliojančių teisės aktų poveikį prieš 
nuspręsdamas labiau išplėsti esamą 
nacionalinių mokesčių institucijų 
informacijos mainų sistemą;

Or. en
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Pakeitimas 91
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
113 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

113a. apgailestauja, kad įmonės gali 
susitarti su vyriausybėmis ir atitinkamoje 
šalyje nemokėti praktiškai jokių mokesčių, 
nors joje vykdo didelės apimties veiklą; 
šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į 
Nyderlandų mokesčių institucijos ir 
„Royal Dutch Shell plc“ sprendimą dėl 
mokesčių, kuris, panašu, pažeidžia 
Nyderlandų mokesčių teisę vien jau tuo, 
kad sujungus dvi ankstesnes 
patronuojančiąsias bendroves pagrindinė 
buveinė būtų Nyderlanduose, todėl būtų 
taikoma Nyderlandų dividendų 
išskaičiuojamojo mokesčio išimtis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad kartu neseniai 
atlikus tyrimus paaiškėjo, kad bendrovė ir 
Nyderlanduose nemoka jokio pelno 
mokesčio; pakartoja savo raginimą 
Komisijai ištirti šį potencialiai neteisėtos 
valstybės pagalbos atvejį;

Or. en
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Pakeitimas 92
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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
216 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

216. primena, kad kliento pažinimo ir 
išsamaus klientų patikrinimo (CDD) 
principai yra labai svarbūs ir turėtų būti 
taikomi visą verslo santykių laikotarpį ir 
kad klientų sandoriai turėtų būti stebimi 
nuolat ir itin atidžiai siekiant nustatyti 
įtartiną arba neįprastą veiklą; 
atsižvelgdamas į tai, primena įpareigotųjų 
subjektų prievolę savo iniciatyva 
nedelsiant informuoti nacionalinius FŽP 
apie dėl pinigų plovimo įtariamus 
sandorius, su jais susijusius pirminius 
nusikaltimus arba teroristų finansavimą; 
apgailestauja dėl to, kad, nepaisant 
Parlamento pastangų, Penktąja kovos su 
pinigų plovimu direktyva (AMLD5), kaip 
paskutine priemone, toliau leidžiama, kad 
fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) eina 
vyriausiojo vadovo pareigas, būtų 
registruojami kaip tikrieji bendrovės ar 
patikos fondo savininkai, o realus tikrasis 
savininkas nėra žinomas arba dėl jo kyla 
įtarimų;

216. primena, kad kliento pažinimo ir 
išsamaus klientų patikrinimo (CDD) 
principai yra labai svarbūs ir turėtų būti 
taikomi visą verslo santykių laikotarpį ir 
kad klientų sandoriai turėtų būti stebimi 
nuolat ir itin atidžiai siekiant nustatyti 
įtartiną arba neįprastą veiklą; 
atsižvelgdamas į tai, primena įpareigotųjų 
subjektų prievolę savo iniciatyva 
nedelsiant informuoti nacionalinius FŽP 
apie dėl pinigų plovimo įtariamus 
sandorius, su jais susijusius pirminius 
nusikaltimus arba teroristų finansavimą; 
apgailestauja dėl to, kad, nepaisant 
Parlamento pastangų, Penktąja kovos su 
pinigų plovimu direktyva (AMLD5), kaip 
paskutine priemone, toliau leidžiama, kad 
fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) eina 
vyriausiojo vadovo pareigas, būtų 
registruojami kaip tikrieji bendrovės ar 
patikos fondo savininkai, o realus tikrasis 
savininkas nėra žinomas arba dėl jo kyla 
įtarimų; ragina Komisiją kitą kartą 
peržiūrint kovos su pinigų plovimu ES 
taisykles aiškiai įvertinti šios nuostatos 
poveikį galimybei gauti patikimą 
informaciją apie tikruosius savininkus 
valstybėse narėse ir pasiūlyti ją pašalinti, 
jei būtų požymių, kad šia nuostata 
piktnaudžiaujama siekiant neatskleisti 
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tikrųjų savininkų tapatybės;

Or. en


