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PASIŪLYMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 

politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pritaria naujausioms Komisijos iniciatyvoms ir ragina valstybes nares dėti didesnes 

pastangas sprendžiant mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo 

problemas, propaguojant aiškesnius, skaidresnius ir sąžiningesnius sprendimus dėl 

mokesčių, kovojant su agresyviu mokesčių planavimu, vengiant dvigubo apmokestinimo 

bei neapmokestinimo ir užkertant kelią nesąžiningai žalingai konkurencijai mokesčių 

srityje tarp jų; 

2. ragina vėl imtis bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) mechanizmo 

ir primygtinai ragina visapusiškai jį įgyvendinti, remiantis išsamiu poveikio vertinimu, 

atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir taikant tinkamas priemones, kad būtų išvengta 

piktnaudžiavimo juo; mano, kad BKPMB turėtų būti vengiama nereikalingos 

administracinės naštos bei atitikties sąnaudų ir reikėtų pašalinti dėl nacionalinių sistemų 

neatitikties susidarančias spragas; taip pat mano, kad BKPMB turėtų papildomai 

užtikrinti, kad daugiašalės įmonės viešai ir skaidriai teiktų ataskaitas pagal šalis; 

3. primena, kad, nepaisant pastarojo meto pokyčių, Taryboje nepriimama jokių svarbių 

sprendimų dėl įmonių apmokestinimo ir mano, kad BKPMB yra itin svarbus žingsnis 

siekiant tolesnės Sąjungos integracijos; 

4. atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą pirmame etape pasiūlyti paprastą BPMB (be 

konsolidavimo), o po to, kol konsolidavimas nebus vėl įtrauktas vėlesniame etape, 

Komisija įtrauks tarpvalstybinių lengvatų elementą; pažymi, jog šis elementas nėra 

tobulas konsolidavimo pakaitalas ir reikėtų laiko, kad ši naujoji sistema visapusiškai 

veiktų; 

5. mano, kad fiskalinė politika ir įmonių apmokestinimas turėtų būti svarbi inovacijų, 

konkurencingumo, ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir investicijų skatinimo 

priemonė; yra įsitikinęs, kad valstybės narės, pasitelkdamos efektyvesnę, gerokai 

ryžtingesnę, skaidresnę ir teisingesnę visų įmonių apmokestinimo tvarką, turi skatinti 

patrauklią, konkurencingą ir stabilią verslo aplinką, kurioje įmonės, įskaitant mažąsias ir 

vidutines įmones (MVĮ), novatoriškas įmones, šeimos verslo įmones, savarankiškai 

dirbančius asmenis ir laisvųjų profesijų atstovus, galėtų Sąjungoje paprasčiau vykdyti 

tarpvalstybinę veiklą, be kita ko, siekdamos pritraukti daugiau užsienio investicijų; 

apgailestauja, kad tarptautinės bendrovės, kurios turi pranašumą, palyginti su MVĮ, 

naudoja agresyvaus mokesčių planavimo priemones ir taip prisideda prie jų 

konkurencingumo mažinimo; ragina skatinti konkurencingas, paprastas, geriau 

koordinuojamas mokesčių sistemas rečiau atleidžiant nuo mokesčių ir panaikinant 

žalingas mokesčių priemones, tuo pačiu užtikrinant glaudų bendradarbiavimą su 

valstybėmis narėmis ir tarp jų; 

6. yra tvirtai įsitikinęs, kad kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių 

vengimu turėtų vykti atsižvelgiant į platesnį kontekstą ir laikantis EBPO rekomendacijų; 

ragina Komisiją pateikti pasiūlymą siekiant nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 

apibrėžti „mokesčių rojus“, remiantis Sąjungos apibrėžtimi, ir šiuo klausimu derėtis dėl 

mokesčių susitarimų su trečiosiomis šalimis Sąjungos vardu; pabrėžia, jog tai, kad nėra 

bendros apibrėžties, iškraipo vidaus rinką ir sukelia teisinį netikrumą; 
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7. pabrėžia, kad mokesčiai ir dividendai turi būti mokami tose šalyse, kuriose vykdoma 

ekonominė veikla ar sukuriama vertė ir kuriose naudojamos viešosios paslaugos ir 

infrastruktūra; ragina valstybes nares laikytis šių principų nacionaliniuose mokesčių 

teisės aktuose; apgailestauja, kad agresyvaus mokesčių planavimo tikslais naudojamasi 

per dideliu nacionalinių mokesčių sistemų sudėtingumu ir jų skirtumais;  

8. šiuo aspektu pabrėžia, kad būtina sukurti aiškias, skaidrias ir nuoseklias taisykles dėl 

pelno ir vertės kūrimo apskaitos; 

9. remia skaidrumo ir automatinio keitimosi informacija principo taikymą mokesčių 

administratorių bendradarbiavimui sprendimų dėl mokesčių klausimu; pažymi, kad tai 

gali padidinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą; mano, kad sprendimais dėl 

mokesčių siekiama užtikrinti teisinį tikrumą ir verslui palankią aplinką mokesčių 

mokėtojams; 

10. atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninimas taip pat kelia sunkumų nacionalinėms mokesčių 

sistemoms ir tarpvalstybinei veiklai; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad būtina nuosekliai taikyti 

bendruosius įmonių apmokestinimo principus; ragina Komisiją skatinti skaitmeninių 

įmonių „nuolatinės buveinės“ ir „ekonominio turinio“ suderintą apibrėžtį, siekiant 

pagerinti gaunamo pelno vertinimą konkrečioje vietovėje, kad būtų galima atitinkamai 

nustatyti mokesčius; 

11. mano, kad skaidrumas ir atskaitomybė, kurie yra pagrindiniai įmonių valdymo principai, 

sumažins rinkos svyravimus bei padidins pasitikėjimą įmonėmis ir tokiu būdu padės 

sukurti tvirtą ir stabilią ekonomiką; ragina rengti pagal šalis pateikiamas viešas ataskaitas 

apie dideles įmones visuose sektoriuose, siekiant didinti jų veiklos skaidrumą, ypač 

susijusį su gautu pelnu, sumokėtais pelno mokesčiais ir gautomis subsidijomis; mano, 

kad privalomas ataskaitų teikimas šioje srityje yra svarbus įmonių atsakomybės 

akcininkams ir visuomenei aspektas; 

12. laikosi nuomonės, kad, siekiant efektyvaus vidaus rinkos veikimo, joje reikia daugiau 

skaidrumo, bendradarbiavimo ir laipsniškai suderintos apmokestinimo sistemos; 

pabrėžia, kad dabartinėmis aplinkybėmis Sąjungos MVĮ gali susidurti su nesąžininga 

konkurencija, palyginti su tarptautinėmis korporacijomis, kurios gali dirbtinai suformuoti 

savo struktūrą, kad sumažintų savo mokesčių tarifus; 

13. mano, kad derėtų atsižvelgti į valstybių narių suverenias teises, taip pat į ekonomikos, 

komercinio ir įmonių sektorių įvairovę įtakos ekonomikos augimui ir vystymuisi, taip pat 

socialinei sanglaudai valstybėse narėse ir visoje Sąjungoje aspektu; 

14. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog būtų pasiektas bešališkas mokesčių skaidrumas, tuo 

pačiu garantuojant asmens duomenų apsaugą, informacijos, kuria keičiamasi, 

konfidencialumą ir laisvę užsiimti verslu; šiuo atžvilgiu ragina surasti sprendimų, 

padėsiančių suderinti skaidrumą ir konfidencialumą; 

15. pabrėžia, kad Sąjungos iniciatyvomis turėtų būti vengiama nereikalingos papildomos 

administracinės naštos ir atitikties išlaidų; mano, kad visi pasiūlymai turėtų padidinti 

teisinį tikrumą, skaidrumą, paprastumą ir administracinio proceso spartą;  

16. primena, kad nepaisant dedamų pastangų vis dar pasitaiko dvigubo apmokestinimo atvejų 

ir kad šiuos klausimus reikia išspręsti; ragina ieškoti paprastesnių, greitesnių ir 

skaidresnių sprendimų, visų pirma skirtų MVĮ, savarankiškai dirbantiems asmenims ir 
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laisvųjų profesijų atstovams; siūlo supaprastinti kreditų, gaunamų iš užsienio šalyje 

sumokėtų mokesčių, naudojimą; 

17. atkreipia dėmesį į tai, kad sudėtingi dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai dėl mokesčių 

dažnai sukelia spragas, leidžiančias vengti mokesčių drauge su vidaus mokesčių 

schemomis; 

18. atkreipia dėmesį į automatinio, skaidraus, skubaus ir išsamaus keitimosi informacija, 

įskaitant sprendimus dėl mokesčių, tarp atitinkamų mokesčių administratorių būtinybę 

(tai galėtų būti užtikrinama Sąjungos centrinio registro forma), ir skatina geresnį 

kompetentingų institucijų keitimąsi informacija mokesčių klausimais; 

19. mano, kad Komisija ir valstybės narės turėtų toliau diegti elektroninius sprendimus su 

apmokestinimu susijusiose procedūrose, siekiant sumažinti administracinę naštą ir 

supaprastinti tarpvalstybines procedūras; 

20. pabrėžia, kad svarbus tvirtas mokestinis suverenitetas ir ragina išsaugoti apmokestinimą 

kaip kiekvienos valstybės narės nacionalinę kompetenciją, kaip numatyta Sutartyje; vis 

dėlto ragina kompetentingas institucijas labiau keistis informacija apmokestinimo 

klausimais; 

21. siūlo Komisijai įvertinti esamų specialiųjų ekonominių zonų, kuriomis siekiama skatinti 

ekonomikos augimą ir atgaivinimą nustatytų ribų vietovėje, pavyzdžiui, pasienio 

regionuose, kurie smarkiai nukentėjo nuo krizės ar kuriose aukštas nedarbo lygis, 

Sąjungoje poveikį; ragina mokesčių administratorius šioje srityje tarpusavyje keistis 

geriausios praktikos pavyzdžiais; pabrėžia, kad politika, kuria siekiama suteikti 

mokestinę naudą nepalankioje padėtyje esantiems regionams, turi atitikti Sąjungos tikslus 

užtikrinti didesnį mokesčių skaidrumą ir kovoti su mokesčių slėpimu ir mokestiniu 

sukčiavimu ir neturi pažeisti galiojančių ES teisės aktų sistemos dėl regioninės pagalbos;  

22. reikalauja, kad prieiga prie informacijos apie Sąjungoje veikiančių įmonių galutinius 

tikruosius savininkus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/8491 taip 

pat apimtų informaciją apie įmonių bendrą faktinį pelno mokesčio tarifą, pagrįstą 

finansinėmis ataskaitomis, parengtomis ir paskelbtomis pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2013/34/ES2, ir kad atitinkamoms viešosios valdžios institucijoms 

būtų sudaroma galimybė susipažinti su ta informacija tiesiogiai internetu, nesudarant 

nereikalingų formalumų ir pateikiant informaciją lengvai suprantama kalba; 

23. pabrėžia, kad siekiant Sąjungoje užtikrinti ilgalaikį ekonomikos stabilumą būtina sukurti 

fiskalinę sąjungą; 

24. mano, kad į iniciatyvas, kuriomis siekiama padidinti įmonių apmokestinimo efektyvumą, 

derėtų įtraukti pasiūlymus, kaip pagerinti verslo aplinką veiklą pradedančioms įmonėms, 

pavyzdžiui, numatyti mokesčių paskatas investuotojams, kad jie reinvestuotų kapitalo 

                                                 
1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos 

naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB 

bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141,.2015 6 5, p. 73). 
2 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių 

finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB 

(OL L 182, 2013 6 29, p. 19). 
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prieaugį į rizikingesnes mažąsias Sąjungos įmones, arba paaiškinti akcijų pasirinkimo 

sandorių apmokestinimo taisykles; 

25. pabrėžia, kad iki visapusiško BKPMB įgyvendinimo būtina remti veiklą Specialiojo 

sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto, kuris 

tiria netinkamą naudojimąsi lengvatiniu pajamų iš patentų apmokestinimu, „pašto 

dėžutės“ tipo įmonėmis ir kita finansinės inžinerijos praktika, skirta išvengti mokesčių 

arba juos kuo labiau sumažinti, nes bet koks mokesčių vengimas galiausiai didina 

valstybės skolą ir (arba) mokesčius, kuriuos moka MVĮ ir piliečiai; 

26. ragina nustatyti taisyklę, kad viešieji subjektai, įskaitant Sąjungą, valstybes nares ir jų 

nuosavybėje esančias įmones, negali išmokėti viešųjų lėšų toms įmonėms, kurios 

neatskleidė savo tikrųjų savininkų, bendrojo faktinio pelno mokesčio tarifo ir ataskaitų 

pagal šalis; 

27. prašo Komisijos pasiūlyti suderintus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima atleisti nuo 

mokesčių įmonių investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, siekiant 

Sąjungos tikslo iki 2020 m. moksliniams tyrimams skirti 3 proc. BVP; 

28. ragina Komisiją nevengti naudotis SESV 116 straipsniu, kuriame numatytas būtinas 

teisinis pagrindas, pagal kurį Parlamentas ir Taryba veikia pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, kad būtų panaikinta praktika, dėl kurios iškraipoma konkurencija vidaus 

rinkoje, pavyzdžiui, konkurencijos mokesčių srityje praktika, kurią valstybės narės taiko 

priimdamos neskaidrius ir nesąžiningus išankstinius sprendimus dėl mokesčių; 

29. primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūrą 

priimamo akto dėl BKPMB, siekiant pagerinti verslo aplinką ir kovoti su mokesčių 

vengimu Sąjungoje. 
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