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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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 EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 

Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio 

informacijos atskleidimo 

(COM(2016) 0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016)0198), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 50 

straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0146/2016), 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Airijos Irachto ir Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose 

tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo 

principo, 

– atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į bendrus Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Teisės reikalų 

komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Teisės reikalų komiteto 

pranešimą (A8-0000/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

 

                                                 
1  OL C 487, 2016 12 28, p. 62. 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

-1 konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1) sąžininga ir veiksminga pelno 

mokesčių sistema turėtų tapti pagrindiniu 

bendrosios rinkos veiksniu, o 

koordinuotas ir suderintas metodas 

įgyvendinant nacionalines mokesčių 

sistemas yra labai svarbus užtikrinant 

tinkamą bendrosios rinkos veikimą, taip 

pat sėkmingą kapitalo rinkų sąjungos 

įgyvendinimą, kartu užkertant kelią 

mokesčių vengimui ir pelno perkėlimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) padidinta visuomenės Sąjungoje 

veiklą vykdančių tarptautinių įmonių pelno 

mokesčių mokėjimo kontrolė – itin svarbus 

veiksnys siekiant toliau skatinti įmonių 

atsakomybę, prisidėti prie mokesčių 

pagrindu kuriamos gerovės, skatinti 

sąžiningesnę konkurenciją Sąjungos 

mokesčių srityje rengiant geresne 

informacija pagrįstus viešus debatus ir 

atkurti visuomenės pasitikėjimą 

nacionalinių mokesčių sistemų teisingumu. 

Tokią kontrolę visuomenė gali vykdyti, jei 

bus teikiamos ataskaitos apie pelno 

mokestį, nepriklausomai nuo to, kur 

įsisteigusi tarptautinių įmonių grupės 

pagrindinė patronuojančioji įmonė; 

(5) dėl mokesčių slėpimo ir vengimo 

valstybės narės netenka daug pajamų, o 

tai mažina jų galimybes investuoti į 

veiksmus, kuriais siekiama skatinti 

užimtumą, kovoti su skurdu ir kurti 

veiksmingesnes sveikatos priežiūros 

sistemas visiems žmonėms. Padidinta 
visuomenės Sąjungoje veiklą vykdančių 

tarptautinių įmonių pelno mokesčių 

mokėjimo kontrolė – itin svarbus veiksnys 

siekiant toliau skatinti įmonių atsakomybę, 

prisidėti prie mokesčių pagrindu kuriamos 

gerovės, skatinti sąžiningesnę konkurenciją 

Sąjungos mokesčių srityje rengiant geresne 

informacija pagrįstus viešus debatus ir 

atkurti visuomenės pasitikėjimą 

nacionalinių mokesčių sistemų teisingumu. 

Tokią kontrolę visuomenė gali vykdyti, jei 

bus teikiamos ataskaitos apie pelno 

mokestį, nepriklausomai nuo to, kur 
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įsisteigusi tarptautinių įmonių grupės 

pagrindinė patronuojančioji įmonė; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) ataskaitoje apie pelno mokestį 

turėtų būti pateikiama informacija, susijusi 

su visa įmonės arba visos susijusių įmonių 

grupės, kurią kontroliuoja pagrindinė 

patronuojančioji įmonė, veikla. Informacija 

turėtų būti pagrįsta BEPS plano 13 

veiksmo ataskaitų teikimo specifikacijomis 

ir turėtų apsiriboti tik tuo, kas yra būtina, 

kad visuomenė galėtų vykdyti efektyvią 

kontrolę ir kad būtų užtikrinta, kad dėl 

informacijos atskleidimo nekiltų 

neproporcinga rizika arba neatsirastų 

nepalankių sąlygų. Į ataskaitą taip pat 

turėtų būti įtrauktas trumpas veiklos 

pobūdžio apibūdinimas. Toks 

apibūdinimas galėtų būti atliekamas 

remiantis kategorijomis, nurodytomis 

EBPO dokumento „Transfer Pricing 

Guidelines on Documentation“ V skyriaus 

III priedo 2 lentelėje. Ataskaitoje turėtų 

būti išdėstyti bendri faktai ir pateikti 

paaiškinimai, jeigu yra esminių sukauptų ir 

sumokėtų mokesčių sumų neatitikimų 

grupės lygmeniu, atsižvelgiant į 

atitinkamas ankstesnių finansinių metų 

sumas; 

(8) ataskaitoje apie pelno mokestį 

turėtų būti pateikiama informacija, susijusi 

su visa įmonės arba visos susijusių įmonių 

grupės, kurią kontroliuoja pagrindinė 

patronuojančioji įmonė, veikla. Informacija 

turėtų būti pagrįsta BEPS plano 13 

veiksmo ataskaitų teikimo 

specifikacijomis. Į ataskaitą taip pat turėtų 

būti įtrauktas trumpas veiklos pobūdžio 

apibūdinimas. Toks apibūdinimas galėtų 

būti atliekamas remiantis kategorijomis, 

nurodytomis EBPO dokumento „Transfer 

Pricing Guidelines on Documentation“ V 

skyriaus III priedo 2 lentelėje. Ataskaitoje 

turėtų būti išdėstyti bendri faktai ir pateikti 

paaiškinimai, jeigu yra esminių sukauptų ir 

sumokėtų mokesčių sumų neatitikimų 

grupės lygmeniu, atsižvelgiant į 

atitinkamas ankstesnių finansinių metų 

sumas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) kad būtų užtikrintas informacijos 

išsamumas ir piliečiai galėtų geriau 

įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda 

prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje 

narėje, informacija turėtų būti suskirstyta 

pagal valstybes nares. Be to, tam tikrų 

mokesčių jurisdikcijų, keliančių 

konkrečių problemų, atveju turėtų būti 

pateikiama labai išsami su tarptautinių 

įmonių operacijomis susijusi informacija. 

Visų kitų trečiųjų valstybių operacijų 

atveju turėtų būti pateikiami agreguoti 

skaičiai; 

(9) kad būtų užtikrintas informacijos 

išsamumas ir piliečiai galėtų geriau 

įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda 

prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje 

narėje, informacija turėtų būti suskirstyta 

pagal jurisdikciją; 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 

kad mokesčių administratoriams būtų 

skiriami pakankami žmogiškieji, 

techniniai ir finansiniai ištekliai, kad šios 

įstaigos galėtų automatiškai keistis 

informacija, tvarkyti duomenis ir kovoti 

su mokestiniu sukčiavimu bei mokesčių 

vengimu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) profesinės sąjungos ir tarptautinių 
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įmonių darbuotojai turėtų būti reguliariai 

ir tinkamai informuojami apie įmonės 

padėtį, įskaitant informaciją apie visu 

etatu dirbančių darbuotojų skaičių, gautą 

pelną ir sumokėtą pajamų mokestį, taip 

pat įmonės tikslus bei būsimų investicijų 

planą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) kad būtų nustatytos tam tikros 

mokesčių jurisdikcijos, apie kurias turi 

būti pateikta labai išsami informacija, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 

priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, 

kad ji galėtų parengti bendrą tokių 

mokesčių jurisdikcijų Sąjungos sąrašą. 

Šis sąrašas turėtų būti sudarytas pagal 

tam tikrus kriterijus ir remiantis 

Komisijos komunikato Europos 

Parlamentui ir Tarybai „Veiksmingo 

apmokestinimo išorės strategija“ 

(COM(2016) 24 final) 1 priedu. Itin 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija vykdytų tinkamas 

konsultacijas, be kita ko, ir su ekspertais, 

ir kad tos konsultacijos vyktų 

vadovaujantis Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros, kurį 

patvirtino Europos Parlamentas, Taryba 

ir Komisija ir kuris dar turi būti oficialiai 

pasirašytas, nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 

narių ekspertai, o jų ekspertams 

sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Išbraukta. 
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Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 

su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a)  siekiant užtikrinti vienodas 

Direktyvos 2013/34/ES 48b straipsnio 1, 3, 

4 ir 6 dalių ir 48c straipsnio 5 dalies 

įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 

būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 

Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 

laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 182/20111a;  

 ________________ 

 1a 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

valstybių narių vykdomos Komisijos 

naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 

kontrolės mechanizmų taisyklės ir 

bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 

13). 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės reikalauja, kad 

nacionalinės teisės aktais 

Valstybės narės reikalauja, kad 

nacionalinės teisės aktais 



 

PR\1116982LT.docx 11/24 PE597.646v02-00 

 LT 

reglamentuojamos pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, kurių 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 750 000 000 EUR, taip pat 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos įmonės, kurios nėra 

susijusios įmonės ir kurių grynosios 

pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 

EUR, kasmet rengtų ir skelbtų ataskaitas 

apie pelno mokestį. 

reglamentuojamos 3 straipsnio 7 dalyje 

apibrėžtų didžiųjų grupių pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, taip pat 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos 3 straipsnio 4 dalyje 

apibrėžtos didžiosios įmonės kasmet rengtų 

ir skelbtų ataskaitas apie pelno mokestį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 b straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti 

prieinama visuomenei įmonės interneto 

svetainėje jos paskelbimo dieną. 

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti 

skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu 

atviruoju duomenų formatu, ir prieinama 

visuomenei įmonės interneto svetainėje jos 

paskelbimo dieną bent viena iš Sąjungos 

oficialiųjų kalbų. Tą pačią dieną įmonė 

taip pat turi pateikti ataskaitą viešajame 

registre, kurį tvarko Europos Komisija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 b straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės reikalauja, kad vidutinės ir 

didžiosios patronuojamosios įmonės, 

nurodytos 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 

Valstybės narės reikalauja, kad 

patronuojamosios įmonės, 

reglamentuojamos nacionalinės teisės 
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reglamentuojamos nacionalinės teisės 

aktais ir kontroliuojamos pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, kurios 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 750 000 000 EUR ir kuri 

nėra reglamentuojama valstybės narės 

teisės aktais, kasmet rengtų ir skelbtų tos 

pagrindinės patronuojančiosios įmonės 

ataskaitas apie pelno mokestį. 

aktais ir kontroliuojamos pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, kurios 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 40 000 000 EUR ir kuri nėra 

reglamentuojama valstybės narės teisės 

aktais, kasmet rengtų ir skelbtų tos 

pagrindinės patronuojančiosios įmonės 

ataskaitas apie pelno mokestį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti 

prieinama visuomenei patronuojamosios 

įmonės arba susijusios įmonės interneto 

svetainėje jos paskelbimo dieną. 

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti 

skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu 

atviruoju duomenų formatu, ir prieinama 

visuomenei patronuojamosios įmonės arba 

susijusios įmonės interneto svetainėje jos 

paskelbimo dieną bent viena iš Sąjungos 

oficialiųjų kalbų. Tą pačią dieną įmonė 

taip pat turi pateikti ataskaitą viešajame 

registre, kurį tvarko Europos Komisija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti 

prieinama visuomenei filialo arba 

susijusios įmonės interneto svetainėje jos 

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti 

skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu 

atviruoju duomenų formatu, ir prieinama 
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paskelbimo dieną. visuomenei filialo arba susijusios įmonės 

interneto svetainėje jos paskelbimo dieną 

bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų. 

Tą pačią dieną įmonė taip pat turi pateikti 

ataskaitą viešajame registre, kurį tvarko 

Europos Komisija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 b straipsnio 5 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atidariusi filialą įmonė yra arba 

grupės susijusi įmonė, kurią kontroliuoja 

valstybės narės nacionalinės teisės aktais 

nereglamentuojama pagrindinė 

patronuojančioji įmonė, kurios 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 750 000 000 EUR, arba 

nesusijusi įmonė, kurios grynosios pajamos 

yra didesnės kaip 750 000 000 EUR; 

a) atidariusi filialą įmonė yra arba 

grupės susijusi įmonė, kurią kontroliuoja 

valstybės narės nacionalinės teisės aktais 

nereglamentuojama pagrindinė 

patronuojančioji įmonė, kurios 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 40 000 000 EUR, arba 

nesusijusi įmonė, kurios grynosios pajamos 

yra didesnės kaip 40 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 b straipsnio 5 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) a punkte nurodyta pagrindinė 

patronuojančioji įmonė neturi 3 dalyje 

nurodytos vidutinės arba didžiosios 

patronuojamosios įmonės. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) trumpą veiklos pobūdžio 

apibūdinimą; 

a) pavadinimą (-us), trumpą veiklos 

pobūdžio ir geografinės vietos 

apibūdinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) darbuotojų skaičių; b) įdarbintų darbuotojų skaičių visos 

darbo dienos ekvivalentais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) turto vertę ir metines to turto 

išlaikymo sąnaudas;  

Or. en 
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Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) pardavimų ir pirkimų duomenis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bc) investicijų vertę, suskirstytą pagal 

mokesčių jurisdikcijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) grynųjų pajamų sumą, į kurią 

įtraukiamos pajamos, gautos su 

susijusiomis šalimis; 

c) grynųjų pajamų sumą, įskaitant 

atskyrimą tarp pajamų, gautų su 

susijusiomis šalimis, ir pajamų, gautų su 

nesusijusiomis šalimis; 

Or. en 
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Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) įstatinį kapitalą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fb) materialųjį turtą, išskyrus 

grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų 

ekvivalentus;  

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) gautas viešąsias subsidijas; 

Or. en 
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Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 gb) kiekvienoje mokesčių jurisdikcijoje 

Europos Sąjungoje ir už jos ribų 

veikiančių patronuojamųjų įmonių sąrašą 

ir tokių patronuojamųjų įmonių 

duomenis, atitinkančius duomenų 

reikalavimus apie patronuojančią įmonę 

pagal šį straipsnį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 gc) visus kasmetinius mokėjimus 

vyriausybėms, kaip apibrėžta 41 straipsnio 

5 dalyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje 

turi būti pateikta atskirai apie kiekvieną 

valstybę narę. Jeigu valstybė narė apima 

2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje 

turi būti pateikta atskirai apie kiekvieną 

valstybę narę. Jeigu valstybė narė apima 
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kelias mokesčių jurisdikcijas, informacija 

sujungiama valstybės narės lygmeniu. 

kelias mokesčių jurisdikcijas, informacija 

nurodoma atskirai kiekvienai mokesčių 

jurisdikcijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Be to, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 

informacija ataskaitoje pateikiama atskirai 

pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją, kuri 

praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 

įtraukta į bendrą tam tikrų mokesčių 

jurisdikcijų Sąjungos sąrašą, sudarytą 

pagal 48g straipsnį, jeigu ataskaitoje 

pagal 48e straipsnyje nurodytą 

atsakomybės tvarką tiesiogiai 

nepatvirtinama, kad tokios mokesčių 

jurisdikcijos teisės aktais 

reglamentuojamos grupės susijusios 

įmonės tiesiogiai nesudaro sandorių su 

valstybės narės teisės aktais 

reglamentuojamos tos pačios grupės 

susijusia įmone. 

Be to, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 

informacija ataskaitoje pateikiama atskirai 

pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją, 

veikiančią ne Sąjungoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 3 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2 dalyje nurodyta informacija apie kitas 

mokesčių jurisdikcijas ataskaitoje 

Išbraukta. 
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pateikiama agreguota. 

Or. en 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Ataskaita apie pelno mokestį 

skelbiama ir yra prieinama interneto 

svetainėje bent viena iš oficialiųjų 

Sąjungos kalbų. 

5. Ataskaita apie pelno mokestį 

skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu 

atviruoju duomenų formatu, ir yra 

prieinama interneto svetainėje bent viena iš 

oficialiųjų Sąjungos kalbų.  Tą pačią dieną 

įmonė taip pat turi pateikti ataskaitą 

viešajame registre, kurį tvarko Europos 

Komisija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 e straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 

direktyvos 48b straipsnio 3 dalyje nurodytų 

patronuojamųjų įmonių administraciniai, 

valdymo ir priežiūros organų nariai ir 

asmuo (-enys), paskirtas (-i) vykdyti 

Direktyvos 89/666/EB 13 straipsnyje 

nustatytus informacijos atskleidimo 

formalumus šios direktyvos 48b straipsnio 

4 dalyje nurodytame filiale, veikdami pagal 

kompetenciją, kuri jiems suteikta 

nacionalinės teisės aktais, būtų bendrai 

atsakingi už užtikrinimą, pasitelkiant visas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 

direktyvos 48b straipsnio 3 dalyje nurodytų 

patronuojamųjų įmonių administraciniai, 

valdymo ir priežiūros organų nariai ir 

asmuo (-enys), paskirtas (-i) vykdyti 

Direktyvos 89/666/EB 13 straipsnyje 

nustatytus informacijos atskleidimo 

formalumus šios direktyvos 48b straipsnio 

4 dalyje nurodytame filiale, veikdami pagal 

kompetenciją, kuri jiems suteikta 

nacionalinės teisės aktais, būtų bendrai 

atsakingi už užtikrinimą, kad ataskaitos 
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jų žinias ir pajėgumus, kad ataskaitos apie 

pelno mokestį būtų parengtos, paskelbtos ir 

prieinamos pagal 48b, 48c ir 48d 

straipsnius. 

apie pelno mokestį būtų parengtos, 

paskelbtos ir prieinamos pagal 48b, 48c ir 

48d straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 g straipsnis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

48 g straipsnis Išbraukta. 

Bendras tam tikrų mokesčių jurisdikcijų 

Sąjungos sąrašas 

 

Remiantis 49 straipsniu, Komisija 

įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 

susijusius su bendro tam tikrų mokesčių 

jurisdikcijų Sąjungos sąrašo sudarymu. 

Šis sąrašas grindžiamas mokesčių 

jurisdikcijų, neatitinkančių toliau 

išvardytų kriterijų, vertinimu. Šie 

kriterijai: 

 

1)  skaidrumas ir informacijos 

mainai, įskaitant keitimąsi informacija 

gavus prašymą ir automatinius finansinių 

sąskaitų informacijos mokesčių 

klausimais mainus; 

 

2)  sąžininga konkurencija mokesčių 

srityje; 

 

3)  G 20 ir (arba) EBPO nustatyti 

standartai; 

 

4)  kiti susiję standartai, įskaitant 

tarptautinius standartus, kuriuos nustatė 

Finansinių veiksmų darbo grupė. 

 

Komisija reguliariai šį sąrašą peržiūrės ir 

prireikus jį keis, atsižvelgdama į naujas 

aplinkybes. 

 

Or. en 
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Pakeitimas   33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 j straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 48 j straipsnis 

 Bendras ataskaitos šablonas 

 Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 

parengia bendrą šabloną, kuris yra 

minimas 48b straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse 

ir 48c straipsnio 5 dalyje. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 50 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

Or. en 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

49 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) 49 straipsnis iš dalies keičiamas 

taip: 

Išbraukta. 

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:  

„2.  1 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 

13 dalyje, 46 straipsnio 2 dalyje ir 48g 

straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

neribotam laikotarpiui nuo 54 straipsnyje 

nurodytos datos. 

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 2 

dalyje, 3 straipsnio 13 dalyje, 46 

straipsnio 2 dalyje ir 48g straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
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Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiamas tame sprendime nurodytas 

įgaliojimų suteikimas. Sprendimas 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 

nedaro poveikio jau galiojančių 

deleguotųjų aktų galiojimui. “ 

b)  Įterpiama 3a dalis:  

„3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą 

Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais 

vadovaudamasi [data] Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros 

nustatytais principais. “ 

 

c) 5 dalis pakeičiama taip:  

„5.  Pagal 1 straipsnio 2 dalį, 3 

straipsnio 13 dalį, 46 straipsnio 2 dalį 

arba 48g straipsnį priimtas deleguotasis 

aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 

mėnesius nuo pranešimo Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 

nei Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareiškia prieštaravimų, arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 

Parlamentas, ir Taryba praneša 

Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 

Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 

dviem mėnesiais. “ 

 

Or. en 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Viešų ataskaitų pagal šalis apie įmonių mokesčių duomenis teikimas – pagrindinis aspektas 

kovojant su tarptautiniu mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu bei siekiant minimalių 

apmokestinimo normų tarp mokesčių sistemų. Tačiau šios direktyvos teikiama nauda bus 

daug didesnė. Didėjant judumui ir plintant pasaulinei ir europinei ekonominei veiklai, 

skaidrumas atskleidimo požiūriu yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti įmonių valdymą ir 

priemonė didinant įmonių socialinę atsakomybę. 

 

Šiuo metu piliečiai negali panaudoti paskelbtų įmonių sąskaitų, kad nustatytų, ar tarptautinės 

įmonės veikia savo mokesčių jurisdikcijose. Kadangi tarptautinės įmonės tampa vis 

sudėtingesnės ir, deja, neretai mažiau skaidrios, problema vis sunkėja. Daugelis šalių taiko 

tarptautinius apskaitos standartus. Todėl ataskaitos pagal šalis bus ekonominiu požiūriu 

veiksminga priemonė pokyčiams užtikrinti visuotinio įmonių skaidrumo srityje siekiant teikti 

naudą mūsų visuomenėms, įskaitant piliečius, akcininkus, mokesčių įstaigas, investuotojus, 

ekonomistus; be to, tai suteiks jiems galimybių priversti vyriausybes ir tarptautines įmones 

būti atskaitingomis.  

 

Jūsų pranešėjai mano, kad, be mokestinių ir įmonių atskaitingumo tikslų, ši direktyva taip pat 

yra priemonė, padedanti skatinti darbuotojų teises į informaciją ir konsultacijas. Viešų 

ataskaitų teikimas gerina dialogą ir skatina abipusį pasitikėjimą įmonėmis, nes jos gali suteikti 

objektyvių ir patikimų duomenų apie įmonių padėtį, tuo didindamos visų suinteresuotųjų 

subjektų informuotumą, įskaitant darbuotojus, apie poreikius prisitaikyti. Tai taip pat skatina 

darbuotojų dalyvavimą įmonės dabartinėje ir būsimoje veikloje bei didinti konkurencingumą. 

 

Europos Parlamentas jau seniai ragino įvesti viešų ataskaitų pagal šalis teikimą. Dar 2011 m. 

jis priėmė savo poziciją dėl ataskaitų pagal šalis ir teigė, kad finansinių ataskaitų teikimo 

kokybė yra esminis dalykas veiksmingai kovojant su mokesčių slėpimu ir kad tai būtų lygiai 

taip pat naudinga investuotojams visuose sektoriuose, tuo prisidedant prie gero valdymo viso 

pasaulio mastu. 2014 m. ataskaitų pagal šalis teikimas tapo diskusijų objektu atsižvelgiant į 

nefinansinių ataskaitų teikimo direktyvą.  Galiausiai, kai akcininkų teisių reformos pranešėjas 

Sergio Cofferati skatino įtraukti viešų ataskaitų pagal šalis teikimą į Apskaitos direktyvą, 

Europos Komisija nusprendė pateikti konkretų pasiūlymą šiuo klausimu teisės akte, kuriuo iš 

dalies keičiama Apskaitos direktyva.  Šis Apskaitos direktyvos pakeitimas gali atlikti esminį 

vaidmenį įmonių ataskaitų teikimo srityje. 

 

Jūsų pranešėjai siūlo didinti skaidrumą apie tai, kokią informaciją turi teikti įmonės, ir įtraukti 

toliau pateiktus pagrindinius patobulinimus į Komisijos tekstą: 

 

• Siekiant geresnės teisėkūros, vengti naujų įmonių kategorijų ir grupių įvedimo. Šis 

Apskaitos direktyvos pakeitimas turėtų būti suderintas su Apskaitos direktyvos logika. Labai 

mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio bei didžiųjų įmonių ribos jau seniai apibrėžtos. Ši sąvoka 

apibrėžta dar 1978 m. 4-ojoje bendrovių teisės direktyvoje. Iki šiol Europos Komisija dar nėra 

tinkamai pagrindusi poreikio įvesti naują ribą.  Kadangi MVĮ neturi išteklių, kuriuos galėtų 

investuoti į priedangos įmonių struktūras, kad galėtų dirbtinai perkelti pelną, dėl to jos 

netenka konkurencinio pranašumo, palyginti su tarptautinėmis įmonėmis. Siekiant užtikrinti 

tvirtą bendrąją rinką, labai svarbu sukurti teisingą, veiksmingą, skaidrią ir augimui palankią 
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bendrą įmonių ataskaitų teikimo sistemą, grindžiamą principu, kad pelnas turėtų būti 

apmokestintas valstybėje, kurioje įmonė jį gauna. Todėl didžiosioms grupėms, kurios 

apibrėžtos 3 straipsnio 7 dalyje, ir visoms didžiosioms įmonėms, kurios apibrėžtos 3 

straipsnio 4 dalyje, turėtų būti taikomi nauji informacijos atskleidimo reikalavimai.  

 

• Jūsų pranešėjai mano, kad būtų netinkama apriboti šios direktyvos taikymo sritį 

informacija, susijusia su ES valstybėmis narėmis ir mokesčių rojais, todėl, netgi jeigu iš 

esmės jie neprieštarautų idėjai sukurti juodąjį ES mokesčių rojų sąrašą, kuris būtų parengtas 

remiantis aiškiais kriterijais, jie siūlo tarptautinėms korporacijoms teikti informaciją apie savo 

veiklą kiekvienoje savo veiklos jurisdikcijoje, taip pat už Europos Sąjungos ribų. Viešas 

tokios informacijos atskleidimas – tai ne sankcija nebendradarbiaujančioms jurisdikcijoms, o 

verčiau būtina sąlyga gerai veikiančioje bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms.  

 

• Siekiant didinti visuomenės kontrolę ir visuotinį įmonių skaidumą, jūsų pranešėjai 

mano, kad tarptautinės įmonės turėtų atskleisti susijusią informaciją viso pasaulio visoms 

šalims, kuriose jos veikia, kad mokesčiai būtų mokami ten, kur faktiškai gaunamas pelnas. 

Jūsų pranešėjai ragina atskleisti neapibendrintus duomenis, ir šis reikalavimas atitinka ES 

politikos suderinamumą vystymosi labui, nes jo tikslas – skatinti mokestinių prievolių 

vykdymą ir teikti veiksmingą pagalbą besivystančioms šalims, kad būtų užtikrinta prieiga prie 

jų mokesčių pajamų. 

 

• Jūsų pranešėjai mano, kad būtina užtikrinti, kad skelbimo formatas leistų palyginti 

duomenis, todėl siūlo standartizuoti ataskaitų teikimo dokumentų formatą visoms įmonėms, 

kaip numatyta šioje direktyvoje. 

 

Taigi, jūsų pranešėjai norėtų pabrėžti, jog tinkamam bendrosios rinkos veikimui yra svarbus 

koordinuotas ir suderintas metodas, įgyvendinant įmonių ataskaitų teikimo sistemas. Šiomis 

aplinkybėmis jūsų pranešėjai norėtų dar kartą pabrėžti, kad didesnis tarptautinių įmonių 

skaidrumas yra pagrindinis dalykas norint panaikinti pelno perkėlimą, kuris vykdomas taikant 

keletą mechanizmų, pavyzdžiui, priedangos įmones, lengvatinį pajamų iš patentų 

apmokestinimą ir sandorių kainodarą, taip pat kenksmingą mokesčių konkurenciją skirtingose 

teisinėse sistemose, kuri dažnai naudota siekiant pakenkti piliečiams, visų pirma, mokesčių 

mokėtojams, darbuotojams ir MVĮ. 

 


