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Tema: Sąžiningas apmokestinimas skaimenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0

Po 2008–2009 m. įvykusios finansų krizės ir daugelio atskleistų faktų apie įvairią mokesčių slėpimo, 
agresyvaus mokesčių planavimo ir mokesčių vengimo praktiką, G 20 šalys susitarė spręsti šiuos 
klausimus EBPO lygmeniu ir įgyvendino mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) projektą, 
kuriuo remiantis buvo parengtas BEPS veiksmų planas. Tačiau nebuvo pasiektas susitarimas, kaip 
spręsti dėl ekonomikos skaitmeninimo kylančias mokesčių problemas, todėl 2015 m. buvo paskelbta 
atskira ataskaita dėl BEPS 1-ojo veiksmo.

Tarptautinės derybos buvo atnaujintos 2019 m., po to, kai EBPO ir G 20 įtrauki sistema (kurioje 
dalyvauja daugiau kaip 130 šalių) ir EBPO pradėjo įgyvendinti darbo programą, kuria siekiama spręsti 
su skaitmeninimu susijusias mokesčių problemas.

EBPO ir G 20 lygmens diskusijos vyksta jas suskirsčius pagal du ramsčius: pirmuoju ramsčiu 
nustatomas naujas apmokestinimo teisių paskirstymas taikant naują sąsają ir naujas pelno 
paskirstymo taisykles, o antruoju ramsčiu sprendžiamos likusios BEPS problemos, nustatant 
minimalaus apmokestinimo lygio užtikrinimo priemones.

Europos Parlamentas teikia Komisijai šiuos klausimus:

1. Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad ES laikysis bendros pozicijos tarptautinėse EBPO diskusijose 
dėl mokesčių problemų, kylančių dėl ekonomikos skaitmeninimo, kuri yra labai svarbi siekiant 
užtikrinti, kad būtų kuo geriau tenkinami Europos interesai ir kad ES laikytųsi vieningos 
nuomonės?

2. Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad šiuo metu vykstančios tarptautinės diskusijos dėl pirmojo ir 
antrojo ramsčių būtų nuoseklios ir atitiktų ES pasiūlymus, pvz., dėl bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės, skaitmeninių paslaugų mokesčio (SPM) ir reikšmingos skaitmeninės 
veiklavietės apmokestinimo? Kokio pirmojo ir antrojo ramsčių poveikio šiems pasiūlymams ir 
valstybių narių surenkamoms pajamoms tikisi Komisija?

3. Kaip Komisija rengiasi įgyvendinti šį galimą tarptautinį susitarimą ir, jei tarptautinis sprendimas 
nebus pasiektas, kada ir kaip Komisija imsis veiksmų, kad užtikrintų koordinuotą ES reagavimą 
siekiant apsaugoti bendrąją rinką nuo tolesnio susiskaidymo?
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