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Pakeitimas 14
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl 
bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 
bazės (BKPMB)

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl 
neprivalomos bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės (NBKPMB)

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visam tekstui, kuriame BKPMB turėtų būti keičiama NBKPMB.

Pakeitimas 15
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 115 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 115 ir 136 
straipsnius,

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu visos 27 ES valstybės narės privalomos sistemos taikyti negali, yra dvi galimybės ją 
taikyti mažesnėje teritorijoje: vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą arba veikiant euro zonoje. 
Nurodžius 136 straipsnį, euro zona šią sistemą galėtų taikyti viena, jeigu to norėtų.

Pakeitimas 16
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į [data] Tarybos 
sprendimą [numeris], kuriuo suteikiama 
teisė vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą 
bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 
bazės (BKPMB) srityje,

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu visos 27 ES valstybės narės privalomos sistemos taikyti negali, yra dvi galimybės ją 
taikyti mažesnėje teritorijoje: vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą arba veikiant euro zonoje. 
Siekiant suteikti teisę vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą būtina priimti Tarybos sprendimą.

Pakeitimas 17
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Įmonės, norinčios Sąjungoje vykdyti 
veiklą tarpvalstybiniu mastu, susiduria su 
didelėmis kliūtimis ir rinkos iškraipymais 
dėl esamų 27 skirtingų pelno mokesčio 
sistemų. Šios kliūtys ir iškraipymai trukdo 
vidaus rinkai tinkamai veikti. Jie 
neskatina investuoti Sąjungoje ir trukdo 
įgyvendinti prioritetus, išdėstytus 2010 m. 
kovo 3 d. Komisijos priimtame 
komunikate „Europa 2020. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo 
strategija7“. Jie taip pat nesuderinami su 
labai konkurencingos socialinės rinkos 
ekonomikos reikalavimais.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 18
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Įmonės, norinčios Sąjungoje vykdyti 
veiklą tarpvalstybiniu mastu, susiduria su 
didelėmis kliūtimis ir rinkos iškraipymais 
dėl esamų 27 skirtingų pelno mokesčio 
sistemų. Šios kliūtys ir iškraipymai trukdo 
vidaus rinkai tinkamai veikti. Jie neskatina 
investuoti Sąjungoje ir trukdo įgyvendinti 
prioritetus, išdėstytus 2010 m. kovo 3 d. 
Komisijos priimtame komunikate „Europa 
2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“. Jie taip pat
nesuderinami su labai konkurencingos 
socialinės rinkos ekonomikos 
reikalavimais.

(1) 27 nacionalinių pelno mokesčių 
sistemų buvimas ES nepažeidžia 
subsidiarumo principo ir valstybių narių 
suverenumo tiesioginių mokesčių srityje, 
įskaitant pelno mokesčių bazę ir tarifą (-
us). Tačiau kai kurios įmonės, norinčios 
Sąjungoje vykdyti veiklą tarpvalstybiniu 
mastu, gali susidurti su didelėmis kliūtimis 
ir rinkos iškraipymais dėl esamų 
27 skirtingų pelno mokesčio sistemų. Šios 
kliūtys ir iškraipymai tam tikromis 
aplinkybėmis gali trukdyti ES bendrajai 
rinkai tinkamai veikti. Jie gali neskatinti
investuoti Sąjungoje ir trukdo įgyvendinti 
prioritetus, išdėstytus 2010 m. kovo 3 d. 
Komisijos priimtame komunikate „Europa 
2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“7. Jie taip pat gali būti 
nesuderinami su labai konkurencingos 
bendrosios rinkos reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 19
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Įmonės, norinčios Sąjungoje vykdyti 
veiklą tarpvalstybiniu mastu, susiduria su 
didelėmis kliūtimis ir rinkos iškraipymais 
dėl esamų 27 skirtingų pelno mokesčio 
sistemų. Šios kliūtys ir iškraipymai trukdo 
vidaus rinkai tinkamai veikti. Jie neskatina
investuoti Sąjungoje ir trukdo įgyvendinti 

(1) Įmonės, norinčios Sąjungoje vykdyti 
veiklą tarpvalstybiniu mastu, susiduria su 
didelėmis kliūtimis ir rinkos iškraipymais 
dėl esamų 27 skirtingų pelno mokesčio 
sistemų. Šios kliūtys ir iškraipymai trukdo 
vidaus rinkai tinkamai veikti bei skatina 
konkurenciją ir varžymąsi siekiant 
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prioritetus, išdėstytus 2010 m. kovo 3 d.
Komisijos priimtame komunikate „Europa 
2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“. Jie taip pat 
nesuderinami su labai konkurencingos 
socialinės rinkos ekonomikos 
reikalavimais.

mokesčių lengvatų. Jie neskatina 
investuoti Sąjungoje ir trukdo įgyvendinti 
prioritetus, išdėstytus 2010 m. kovo 3 d.
Komisijos priimtame komunikate „Europa 
2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“. Jie taip pat 
nesuderinami su labai konkurencingos 
socialinės rinkos ekonomikos 
reikalavimais.

Or. pt

Pakeitimas 20
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Šioje direktyvoje siūlomas iš esmės 
naujas metodas, taikytinas svarbiausiam 
bendrojo apmokestinimo elementui, kurį 
suderinti Lisabonos sutartyje valstybės 
narės nėra įpareigotos. Todėl prieš 
įgyvendinant šią direktyvą ES, reikėtų 
atlikti išsamų tyrimą, pagrįstą 
nepriklausomu poveikio vertinimu. Taip 
pat reikėtų apsvarstyti galimybę 
pasisiūliusioje valstybėje narėje atlikti 
bandomąjį projektą siekiant geriau 
įvertinti realų šios direktyvos poveikį 
mokesčių rinkimui ir pajamoms ir kovai 
su mokesčių vengimu, mokestiniu 
sukčiavimu ir dvigubu apmokestinimu.

Or. en

Pakeitimas 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kita vertus, įmonės, norinčios 
Sąjungoje vykdyti veiklą tarpvalstybiniu 
mastu, dėl esamų 27 skirtingų pelno 
mokesčio sistemų turi daug galimybių 
vengti mokesčių ir juos slėpti. Dėl to 
valstybės į biudžetą negauna nemažai 
pajamų, trukdoma įgyvendinti prioritetus, 
išdėstytus 2010 m. kovo 3 d. Komisijos 
priimtame komunikate „Europa 2020. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“, ir yra nesuderinama 
su socialinės rinkos ekonomikos 
reikalavimais.

Or. de

Pakeitimas 22
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Buvusio Komisijos nario Mario 
Monti ataskaitoje „Bendrosios rinkos 
ateitis“ teigiama, kad mokestinė 
konkurencija nedaro neigiamo poveikio 
augimui bendrojoje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 23
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Mokesčių politika turėtų būti 
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siekiama skatinti Europos Sąjungos 
konkurencingumą ir mažinti Europos 
įmonių, pirmiausia mažųjų ir vidutinių, 
įmonių, išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Nacionaliniai biudžetai susiduria su 
vis rimtesnėmis pražūtingos Europos 
Sąjungos valstybių narių tarpusavio 
mokesčių konkurencijos padariniais. 
Pernelyg didelis valstybių įsiskolinimas 
yra viena iš pagrindinių dabartinės 
ekonomikos ir finansų krizės priežasčių. 
Todėl nustatyti apatinę 25 proc. pelno 
mokesčio ribą įmonėms būtų objektyviai 
pateisinama ir tinkama. Subsidiarumo 
principas dėl to nebūtų pažeidžiamas, nes 
valstybių narių laisvė nustatyti mokesčius 
niekaip kitaip nebūtų ribojama.

Or. de

Pakeitimas 25
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Glaudžiau bendradarbiaujant 
mokesčių institucijoms gali gerokai 
sumažėti išlaidos ir ES tarpvalstybiniu 
lygmeniu veikiančių įmonių 
administracinė našta.
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Or. en

Pakeitimas 26
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių 
įmonių reikšmę ir svarbą visame Europos 
verslo sektoriuje, turi būti atliktas 
poveikio vertinimo tyrimas, kad būtų 
galima suvokti šios direktyvos teikiamą 
papildomą naudą ir keliamas kliūtis 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir, jei 
reikės, pateikti naujus pasiūlymus.

Or. pt

Pakeitimas 27
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tarpvalstybinės veiklos mokestinės
kliūtys ypač didelės mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurioms paprastai 
trūksta išteklių, kad išspręstų rinkos 
neveiksmingumo klausimus.

(2) Mokestinės kliūtys gali būti ypač 
didelės mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ), vykdančioms tarpvalstybinę veiklą 
kaip MVĮ, kurioms paprastai trūksta 
išteklių, kad išspręstų rinkos 
neveiksmingumo klausimus.

Or. en

Pakeitimas 28
Gay Mitchell
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tarpvalstybinės veiklos mokestinės 
kliūtys ypač didelės mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurioms paprastai 
trūksta išteklių, kad išspręstų rinkos 
neveiksmingumo klausimus.

(2) Tarpvalstybinės veiklos mokestinės 
kliūtys gali daryti poveikį mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 29
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Valstybių narių lygmeniu ir 
finansinių ir teisėkūros įgaliojimų 
turinčių regionų lygmeniu reikėtų skatinti 
sąžiningą mokesčių tarifų srities 
konkurenciją.

Or. en

Pakeitimas 30
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybių narių dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutarčių 
sistemoje tinkamo sprendimo nėra. 
Esamais Sąjungos pelno mokesčio teisės 
aktais sprendžiama tik nedaugelis 
konkrečių problemų.

(3) Valstybių narių dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutarčių sistema
– žingsnis teisinga linkme, bet reikėtų 
daryti daugiau siekiant veiksmingai kovoti 
su dvigubu apmokestinimu. Pagal 
Lisabonos sutarties nuostatas, esamais
Sąjungos pelno mokesčio teisės aktais 
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sprendžiama tik nedaugelis konkrečių 
problemų, nes Europos Sąjunga, 
skirtingai negu valstybės narės, neturi 
didelių įgaliojimų tiesioginių mokesčių 
srityje apskritai, ir visų pirma pelno 
mokesčių bazės ir tarifo (-ų) srityse. 

Or. en

Pakeitimas 31
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Mokestinė konkurencija verčia 
vyriausybes kontroliuoti išlaidas. Tačiau 
neprivalomos bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčių bazės (NBKPMB) 
įvedimas Europos Sąjungos mastu 
neturėtų trukdyti mokestinei 
konkurencijai, nes šia sistema nesiekiama 
derinti mokesčių tarifų.

Or. en

Pagrindimas

BKPMB įmonėms turėtų būti neprivaloma. Dėl privalomos sistemos padidės išlaidos, 
pirmiausia, MVĮ išlaidos, ir taip Europos Sąjungos rinkoje nebus sukurtas didesnis augimas 
ir konkurencingumas. Taip pat vertinga užtikrinti konkuruojančias sistemas ir įstaigų 
konkurenciją. Nerekomenduojama šią sistemą padaryti privalomą prieš tai, kai bus 
išsiaiškinta reali patirtis ir šios sistemos poveikis.

Pakeitimas 32
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sistema, kuri leistų įmonėms Sąjungą 
laikyti bendrąja rinka pelno mokesčio 
tikslais, palengvintų tarpvalstybinę veiklą 
Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms ir 
paremtų siekiant tikslo – Sąjungą padaryti 
konkurencingesne vieta tarptautinėms 
investicijoms. Tokią sistemą būtų 
geriausia sukurti suteikiant galimybių
įmonių grupėms, kurios mokesčių požiūriu 
vykdo veiklą daugiau negu vienoje 
valstybėje narėje, spręsti savo mokesčių 
klausimus Sąjungoje pagal bendras 
mokesčio bazės apskaičiavimo taisykles ir 
reikalus tvarkyti su viena mokesčių 
administracija (vieno langelio principas). 
Šiomis taisyklėmis taip pat turėtų galėti 
pasinaudoti įmonės, kurios Sąjungoje 
moka pelno mokestį, bet grupei 
nepriklauso.

(4) Sistema, kuri leistų įmonėms Sąjungą 
laikyti bendrąja rinka pelno mokesčio 
tikslais, palengvintų tarpvalstybinę veiklą 
Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms ir 
paremtų siekiant tikslo – Sąjungą padaryti 
konkurencingesne vieta tarptautinėms 
investicijoms. Kad tokia sistema būtų kuo 
veiksmingesnė ir kuo geriau suderinta, 
įmonėms ir įmonių grupėms, kurios 
mokesčių požiūriu vykdo veiklą daugiau 
negu vienoje valstybėje narėje, būtina 
taikyti bendras mokesčio bazės 
apskaičiavimo taisykles ir suteikti joms 
galimybę reikalus tvarkyti su viena 
mokesčių administracija (vieno langelio 
principas).

Or. fr

Pakeitimas 33
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sistema, kuri leistų įmonėms Sąjungą 
laikyti bendrąja rinka pelno mokesčio 
tikslais, palengvintų tarpvalstybinę veiklą 
Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms ir 
paremtų siekiant tikslo – Sąjungą padaryti 
konkurencingesne vieta tarptautinėms 
investicijoms. Tokią sistemą būtų geriausia 
sukurti suteikiant galimybių įmonių 
grupėms, kurios mokesčių požiūriu vykdo 
veiklą daugiau negu vienoje valstybėje 
narėje, spręsti savo mokesčių klausimus 
Sąjungoje pagal bendras mokesčio bazės 
apskaičiavimo taisykles ir reikalus tvarkyti 

(4) Sistema, kuri leistų suinteresuotoms 
įmonėms Sąjungą laikyti bendrąja rinka 
pelno mokesčio tikslais, galėtų palengvinti
tarpvalstybinę veiklą Sąjungoje 
įsisteigusioms įmonėms ir galėtų paremti
siekiant tikslo – Sąjungą padaryti 
konkurencingesne vieta tarptautinėms 
investicijoms. Tokią sistemą būtų geriausia 
sukurti suteikiant galimybių 
suinteresuotoms įmonių grupėms, kurios 
mokesčių požiūriu vykdo veiklą daugiau 
negu vienoje valstybėje narėje, spręsti savo 
mokesčių klausimus Sąjungoje pagal 



AM\885627LT.doc 13/226 PE478.376v01-00

LT

su viena mokesčių administracija (vieno 
langelio principas). Šiomis taisyklėmis taip 
pat turėtų galėti pasinaudoti įmonės, kurios 
Sąjungoje moka pelno mokestį, bet grupei 
nepriklauso.

bendras mokesčio bazės apskaičiavimo 
taisykles ir reikalus tvarkyti su viena 
mokesčių administracija (vieno langelio 
principas). Šiomis taisyklėmis taip pat 
turėtų galėti pasinaudoti suinteresuotos 
įmonės, kurios Sąjungoje moka pelno 
mokestį, bet grupei nepriklauso.

Or. en

Pakeitimas 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sistema, kuri leistų įmonėms Sąjungą 
laikyti bendrąja rinka pelno mokesčio 
tikslais, palengvintų tarpvalstybinę veiklą 
Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms ir 
paremtų siekiant tikslo – Sąjungą padaryti 
konkurencingesne vieta tarptautinėms 
investicijoms. Tokią sistemą būtų geriausia 
sukurti suteikiant galimybių įmonių 
grupėms, kurios, mokesčių požiūriu vykdo 
veiklą daugiau negu vienoje valstybėje 
narėje, spręsti savo mokesčių klausimus 
Sąjungoje pagal bendras mokesčio bazės 
apskaičiavimo taisykles ir reikalus tvarkyti 
su viena mokesčių administracija (vieno 
langelio principas). Šiomis taisyklėmis taip 
pat turėtų galėti pasinaudoti įmonės, kurios 
Sąjungoje moka pelno mokestį, bet grupei 
nepriklauso.

(4) Sistema, kuri leidžia įmonėms Sąjungą 
laikyti bendrąja rinka pelno mokesčio 
tikslais, palengvintų tarpvalstybinę veiklą 
Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms ir 
paremtų siekiant tikslo – Sąjungą padaryti 
konkurencingesne vieta tarptautinėms 
investicijoms. Tokią sistemą būtų geriausia 
sukurti įpareigojant įmonių grupes, kurios 
mokesčių požiūriu vykdo veiklą daugiau 
negu vienoje valstybėje narėje, spręsti savo 
mokesčių klausimus Sąjungoje pagal 
bendras mokesčio bazės apskaičiavimo 
taisykles ir reikalus tvarkyti su viena 
mokesčių administracija (vieno langelio 
principas). Šiomis taisyklėmis taip pat 
turėtų galėti pasinaudoti įmonės, kurios 
Sąjungoje moka pelno mokestį, bet grupei 
nepriklauso.

Or. de

Pakeitimas 35
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sistema, kuri leistų įmonėms Sąjungą 
laikyti bendrąja rinka pelno mokesčio 
tikslais, palengvintų tarpvalstybinę veiklą 
Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms ir 
paremtų siekiant tikslo – Sąjungą padaryti 
konkurencingesne vieta tarptautinėms 
investicijoms. Tokią sistemą būtų geriausia 
sukurti suteikiant galimybių įmonių 
grupėms, kurios mokesčių požiūriu vykdo 
veiklą daugiau negu vienoje valstybėje 
narėje, spręsti savo mokesčių klausimus 
Sąjungoje pagal bendras mokesčio bazės 
apskaičiavimo taisykles ir reikalus tvarkyti 
su viena mokesčių administracija (vieno 
langelio principas). Šiomis taisyklėmis taip 
pat turėtų galėti pasinaudoti įmonės, kurios 
Sąjungoje moka pelno mokestį, bet grupei 
nepriklauso.

(4) Neprivaloma sistema, kuri leistų 
įmonėms Sąjungą laikyti bendrąja rinka 
pelno mokesčio tikslais, palengvintų 
tarpvalstybinę veiklą Sąjungoje 
įsisteigusioms įmonėms ir paremtų siekiant 
tikslo – Sąjungą padaryti 
konkurencingesne vieta tarptautinėms 
investicijoms. Tokią sistemą būtų geriausia 
sukurti suteikiant galimybių įmonių 
grupėms, kurios mokesčių požiūriu vykdo 
veiklą daugiau negu vienoje valstybėje 
narėje, spręsti savo mokesčių klausimus 
Sąjungoje pagal bendras mokesčio bazės 
apskaičiavimo taisykles ir reikalus tvarkyti 
su viena mokesčių administracija (vieno 
langelio principas). Šiomis taisyklėmis taip 
pat turėtų galėti pasinaudoti įmonės, kurios 
Sąjungoje moka pelno mokestį, bet grupei 
nepriklauso.

Or. en

Pakeitimas 36
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Dėl plačios mokesčių bazės, 
konsolidavimo ir valstybių narių 
suvereniteto jų nacionalinių pelno 
mokesčių tarifų srityje pasiūlytoji 
mokesčių sistema įgyvendinama tik tokiu 
atveju, jeigu visoms ES valstybėms 
narėms ir Sąjungoje veikiančioms 
įmonėms ji išliks neprivaloma. Todėl 
neprivaloma bendra konsoliduotoji pelno 
mokesčio bazė (NBKPMB) turėtų būti 
taikoma tik toms valstybėms narėms, 
kurios pačios nuspręstų įgyvendinti šią 
direktyvą ir toms tarpvalstybiniu mastu 
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veikiančioms įmonėms, kurios pačios 
pasirinktų šią mokesčių sistemą.

Or. en

Pakeitimas 37
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai 
nėra tapačios kliūtys, sistema (bendra 
konsoliduotoji pelno mokesčio bazė 
(BKPMB)) neturėtų paveikti valstybių 
narių teisės veikti savo nuožiūra nustatant 
savo nacionalinį (-ius) pelno mokesčio 
tarifą (-us).

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 38
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (bendra 
konsoliduotoji pelno mokesčio bazė 
(BKPMB)) neturėtų paveikti valstybių 
narių teisės veikti savo nuožiūra nustatant 
savo nacionalinį (-ius) pelno mokesčio 
tarifą (-us).

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai 
nekelia jokių kliūčių bendrosios vidaus 
rinkos veikimui, bet sudaro sąlygas 
mokesčių konkurencijai ir ją skatina, 
būtina inicijuoti mokesčių tarifų 
suderinimą, pradedant šį procesą nustatyti 
žemiausią ir aukščiausią mokesčio ribas, 
o baigiant nustatyti bendrą visos Europos 
Sąjungos tarifą.

Or. pt
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Pakeitimas 39
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (bendra 
konsoliduotoji pelno mokesčio bazė
(BKPMB)) neturėtų paveikti valstybių 
narių teisės veikti savo nuožiūra nustatant 
savo nacionalinį (-ius) pelno mokesčio 
tarifą (-us).

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (neprivaloma 
bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė
(NBKPMB)) neturėtų paveikti valstybių 
narių suvereniteto nustatant savo 
nacionalinį (-ius) mokesčio tarifą (-us), 
pirmiausia įmonių mokesčių tarifą (-us).

Or. en

Pakeitimas 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (bendra 
konsoliduotoji pelno mokesčio bazė
(BKPMB)) neturėtų paveikti valstybių 
narių teisės veikti savo nuožiūra nustatant 
savo nacionalinį (-ius) pelno mokesčio 
tarifą (-us).

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (bendra 
konsoliduotoji pelno mokesčio bazė
(BKPMB)) iš esmės neturėtų paveikti 
valstybių narių teisės veikti savo nuožiūra 
nustatant savo nacionalinį (-ius) pelno 
mokesčio tarifą (-us), jei jie ne mažesni už 
ES nustatytus mažiausius mokesčio 
tarifus.

Or. de

Pakeitimas 41
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (bendra 
konsoliduotoji pelno mokesčio bazė
(BKPMB)) neturėtų paveikti valstybių 
narių teisės veikti savo nuožiūra nustatant 
savo nacionalinį (-ius) pelno mokesčio 
tarifą (-us).

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai 
padeda siekti visos ES konkurencingumo, 
sistema (bendra konsoliduotoji pelno 
mokesčio bazė (BKPMB)) neturėtų 
paveikti valstybių narių teisės veikti savo 
nuožiūra nustatant savo nacionalinį (-ius) 
pelno mokesčio tarifą (-us).

Or. en

Pakeitimas 42
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (bendra 
konsoliduotoji pelno mokesčio bazė
(BKPMB)) neturėtų paveikti valstybių 
narių teisės veikti savo nuožiūra nustatant 
savo nacionalinį (-ius) pelno mokesčio 
tarifą (-us).

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (bendra pelno 
mokesčio bazė (BPMB)) neturėtų paveikti 
valstybių narių teisės veikti savo nuožiūra 
nustatant savo nacionalinį (-ius) pelno 
mokesčio tarifą (-us).

Or. en

Pagrindimas

Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės sukūrimas darytų didelį neigiamą poveikį 
daugelio valstybių narių nacionaliniams biudžetams dėl pajamų ir nuostolių konsolidavimo. 
Per ekonomikos krizę ir konsoliduojant viešuosius finansus turėtume vengti taikyti priemones, 
kurios mažina viešąsias pajamas. Užuot tai darę, siekdami sumažinti biurokratiją ir pagerinti 
Europos Sąjungos įmonių teisinę aplinką, turėtume apsvarstyti galimybę įvesti bendrą pelno 
mokesčių bazę (be konsolidavimo).

Pakeitimas 43
Diogo Feio
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Ši direktyva – ne pirmas žingsnis 
siekiant suderinti valstybių narių pelno 
mokesčių tarifus. Tačiau jeigu įvertinus 
šią direktyvą paaiškėtų, kad pelno 
apmokestinimo ekonominiam 
veiksmingumui, našumui ir teisingumui 
užtikrinti būtų naudinga suderinti 
mokesčių tarifus, derinimas turėtų 
apsiriboti atitinkamo minimalaus lygio 
nustatymu.

Or. en

Pakeitimas 44
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) BKPMB turėtų būti siekiama skatinti 
augimą ir darbo vietų kūrimą mažinant 
administracines išlaidas, biurokratiją, 
panaikinant dvigubą apmokestinimą ir ES 
įmonių mokesčių vengimo spragas. Šia 
sistema neturėtų būti daromas 
struktūrinis spaudimas dėl įmonių 
apmokestinimo tarifų arba pajamų 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 45
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Ši direktyva – ne pirmas žingsnis 
siekiant suderinti valstybių narių pelno 
mokesčių tarifus. Kiekviena valstybė narė 
pasilieka suverenią teisę nustatyti savo 
pelno mokesčio tarifus.

Or. en

Pakeitimas 46
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) BKPMB reikėtų vertinti atsižvelgiant 
į pasaulines sąlygas. Šią naują sistemą 
reikėtų atidžiai derinti su tarptautiniais 
susitarimais ir taikomais principais. 
Reikėtų visiškai atsižvelgti į šios sistemos 
poveikį pasaulinėms ES įmonių 
operacijoms.

Or. en

Pakeitimas 47
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria įmonės, klausimus galima 
spręsti tik tokiu būdu. Taip pašalinami 
vidinių grupės sandorių kainodaros 
formalumai ir dvigubas apmokestinimas. 

Išbraukta.
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Be to, mokesčio mokėtojų patirti 
nuostoliai automatiškai tarpusavyje 
užskaitomi, pasinaudojus tos pačios 
grupės kitų narių gautu pelnu.

Or. en

Pagrindimas

Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės sukūrimas darytų didelį neigiamą poveikį 
daugelio valstybių narių nacionaliniams biudžetams dėl pajamų ir nuostolių konsolidavimo. 
Per ekonomikos krizę ir konsoliduojant viešuosius finansus turėtume vengti taikyti priemones, 
kurios mažina viešąsias pajamas. Užuot tai darę, siekdami sumažinti biurokratiją ir pagerinti 
Europos Sąjungos įmonių teisinę aplinką, turėtume apsvarstyti galimybę sukurti bendrą pelno 
mokesčių bazę (be konsolidavimo).

Pakeitimas 48
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria įmonės, klausimus galima spręsti 
tik tokiu būdu. Taip pašalinami vidinių 
grupės sandorių kainodaros formalumai ir 
dvigubas apmokestinimas. Be to, mokesčio 
mokėtojų patirti nuostoliai automatiškai 
tarpusavyje užskaitomi, pasinaudojus tos 
pačios grupės kitų narių gautu pelnu.

(6) Konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria įmonės, klausimus galima spręsti 
tik tokiu būdu. Taip pašalinami vidinių 
grupės sandorių kainodaros formalumai ir 
dvigubas apmokestinimas. Be to, mokesčio 
mokėtojų patirti nuostoliai automatiškai 
tarpusavyje užskaitomi, pasinaudojus tos 
pačios grupės kitų narių gautu pelnu.
Tačiau bendros konsoliduotosios pelno 
mokesčio bazės įgyvendinimas gali daryti 
neigiamą poveikį kai kurių valstybių 
narių mokestinėms pajamoms dėl 
konsolidavimo mechanizmo. Turėdamos 
tai mintyje, valstybės narės turėtų 
pasirinkti, ar taikyti šios direktyvos 
nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 49
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria įmonės, klausimus galima spręsti 
tik tokiu būdu. Taip pašalinami vidinių 
grupės sandorių kainodaros formalumai ir 
dvigubas apmokestinimas. Be to, mokesčio 
mokėtojų patirti nuostoliai automatiškai 
tarpusavyje užskaitomi, pasinaudojus tos 
pačios grupės kitų narių gautu pelnu.

(6) Konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria įmonės, klausimus galima spręsti 
tik tokiu būdu. Taip pašalinami vidinių 
grupės sandorių kainodaros formalumai ir 
dvigubas apmokestinimas. Be to, mokesčio 
mokėtojų patirti nuostoliai automatiškai 
tarpusavyje užskaitomi, pasinaudojus tos 
pačios grupės kitų narių gautu pelnu.
Tačiau BKPMB nėra mokesčių atžvilgiu 
neutrali operacija. Europos Komisijos 
poveikio vertinime teigiama, kad taikant 
neprivalomą BKPMB ES mokesčių bazė 
sumažės 2,7 proc.

Or. en

Pakeitimas 50
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria įmonės, klausimus galima spręsti 
tik tokiu būdu. Taip pašalinami vidinių 
grupės sandorių kainodaros formalumai ir 
dvigubas apmokestinimas. Be to, mokesčio 
mokėtojų patirti nuostoliai automatiškai 
tarpusavyje užskaitomi, pasinaudojus tos 
pačios grupės kitų narių gautu pelnu.

(6) Konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria tos pačios grupės įmonės, 
veikiančios tarpvalstybiniu lygmeniu, 
klausimus galima spręsti tik tokiu būdu. 
Taip pašalinami vidinių grupės sandorių 
kainodaros formalumai ir dvigubas 
apmokestinimas. Be to, mokesčio 
mokėtojų patirti nuostoliai automatiškai 
tarpusavyje užskaitomi, pasinaudojus tos 
pačios grupės kitų narių gautu pelnu.
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Or. en

Pakeitimas 51
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Konsolidacija neišvengiamai reiškia 
rezultato proporcingo paskirstymo tarp 
valstybių narių, kuriose įsisteigę grupės 
nariai, taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės sukūrimas darytų didelį neigiamą poveikį 
daugelio valstybių narių nacionaliniams biudžetams dėl pajamų ir nuostolių konsolidavimo. 
Per ekonomikos krizę ir konsoliduojant viešuosius finansus turėtume vengti taikyti priemones, 
kurios mažina viešąsias pajamas. Užuot tai darę, siekdami sumažinti biurokratiją ir gerinti 
Europos Sąjungos įmonių teisinę aplinką, turėtume apsvarstyti galimybę įvesti bendrą pelno 
mokesčių bazę (be konsolidavimo).

Pakeitimas 52
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Šių naujų taisyklių ekonominis 
poveikis vietos valdžios institucijų vadybos 
sistemoms turi būti įvertintas ir deramai 
ištirtas, būtent – išnagrinėtos galimos 
papildomos šių institucijų sąnaudos, taip 
pat turi būti atliktas tyrimas, kokį metodą 
naudoti mokesčio bazės perskirstymui 
apskaičiuoti.

Or. pt
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Pakeitimas 53
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kadangi tokia sistema visų pirma 
sukurta tam, kad pasitarnautų įmonių, 
kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, 
reikmėms, ji turėtų būti pasirenkamoji 
sistema, kuri papildytų esamas 
nacionalines pelno mokesčio sistemas.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 54
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kadangi tokia sistema visų pirma 
sukurta tam, kad pasitarnautų įmonių, 
kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, 
reikmėms, ji turėtų būti pasirenkamoji 
sistema, kuri papildytų esamas 
nacionalines pelno mokesčio sistemas.

(8) Kadangi apie mokesčių 
harmonizavimą verta kalbėti tik tuo 
atveju, jei jis bus taikomas visoje Europos 
Sąjungoje, tokia sistema turi būti 
privaloma ir taikoma visose valstybėse 
narėse ir visoms įmonėms.

Or. pt

Pakeitimas 55
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kadangi tokia sistema visų pirma 
sukurta tam, kad pasitarnautų įmonių, 
kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, 
reikmėms, ji turėtų būti pasirenkamoji 
sistema, kuri papildytų esamas 
nacionalines pelno mokesčio sistemas.

(8) Kadangi tokia sistema visų pirma 
sukurta tam, kad pasitarnautų įmonių, 
kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, 
reikmėms, ji turėtų būti pasirenkamoji 
sistema, kuri papildytų esamas 
nacionalines pelno mokesčio sistemas.
Tačiau peržiūrint šią direktyvą reikėtų 
ypač apsvarstyti galimybę sukurti 
privalomą bendros pelno mokesčio bazės 
sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės taikymas padėtų sumažinti 
biurokratiją ir užkirsti kelią mokestiniam sukčiavimui. Tačiau prieš padarant ją privalomą, 
būtina įvertinti tai, kaip veikia BKMB ir kokią įtaką privalomumas darytų Europos Sąjungos 
įmonėms.

Pakeitimas 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kadangi tokia sistema visų pirma
sukurta tam, kad pasitarnautų įmonių, 
kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, 
reikmėms, ji turėtų būti pasirenkamoji
sistema, kuri papildytų esamas 
nacionalines pelno mokesčio sistemas.

(8) Kadangi tokia sistema sukurta tam, kad 
pasitarnautų įmonių, kurios vykdo 
tarpvalstybinę veiklą, reikmėms, ir kad 
padėtų veiksmingiau kovoti su mokesčių 
vengimu ir slėpimu, ji turėtų būti 
privaloma sistema, kuri šioms įmonėms 
pakeistų esamas nacionalines pelno 
mokesčio sistemas.

Or. de

Pakeitimas 57
Ivo Strejček
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kadangi tokia sistema visų pirma 
sukurta tam, kad pasitarnautų įmonių, 
kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, 
reikmėms, ji turėtų būti pasirenkamoji 
sistema, kuri papildytų esamas 
nacionalines pelno mokesčio sistemas.

(8) Kadangi tokia sistema visų pirma 
sukurta tam, kad pasitarnautų įmonių, 
kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, 
reikmėms, ji turėtų būti pasirenkamoji 
sistema, skirta ES įmonėms ir valstybėms 
narėms, kuri papildytų esamas 
nacionalines pelno mokesčio sistemas.

Or. en

Pakeitimas 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Tačiau pabrėžia, kad šiuo metu 
daugelio valstybių narių finansinė padėtis 
sudėtinga, ir kad jų biudžetui dar didesnį 
neigiamą poveikį gali turėti taisyklių, dėl 
kurių būtų sukurta platesnė už dabartinę 
mokesčių bazė, nustatymas. Tuo 
remdamasi, Europos Komisija siūlo 
galimai sukurti „kompensacinį paketą“, 
kuriuo remiantis valstybėse narėse, 
kuriose dėl bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčių bazės sukūrimo atsirastų 
mokestinių pajamų trūkumas (pagal šią 
mokesčių bazę „pralaimėjusiose šalyse“), 
būtų įvestos laikinos nuostatos, 
užtikrinančios pajamų trūkumo 
kompensavimą.

Or. hu
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Pakeitimas 59
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) (Bendros konsoliduotosios pelno 
mokesčio bazės (BKPMB)) sistemą turėtų 
sudaryti bendros mokesčio bazės 
apskaičiavimo taisyklės, nepažeidžiant 
Tarybos direktyvose 78/660/EEB ir 
83/349/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 
nustatytų taisyklių.

(9) (Neprivalomos bendros
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
(NBKPMB)) sistemą turėtų sudaryti
bendros mokesčio bazės apskaičiavimo 
taisyklės, nepažeidžiant Tarybos 
direktyvose 78/660/EEB ir 83/349/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1606/2002 nustatytų taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 60
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) (Bendros konsoliduotosios pelno 
mokesčio bazės (BKPMB)) sistemą turėtų 
sudaryti bendros mokesčio bazės 
apskaičiavimo taisyklės, nepažeidžiant 
Tarybos direktyvose 78/660/EEB ir 
83/349/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 
nustatytų taisyklių.

(9) (Bendros pelno mokesčio bazės 
(BPMB)) sistemą turėtų sudaryti bendros 
mokesčio bazės apskaičiavimo taisyklės, 
nepažeidžiant Tarybos direktyvose 
78/660/EEB ir 83/349/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1606/2002 nustatytų taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės sukūrimas darytų didelį neigiamą poveikį 
daugelio valstybių narių nacionaliniams biudžetams dėl pajamų ir nuostolių konsolidavimo. 
Per ekonomikos krizę ir konsoliduojant viešuosius finansus turėtume vengti taikyti priemones, 
kurios mažina viešąsias pajamas. Užuot tai darę, siekdami sumažinti biurokratiją ir pagerinti 
Europos Sąjungos įmonių teisinę aplinką, turėtume apsvarstyti galimybę sukurti bendrą pelno 
mokesčių bazę (be konsolidavimo).
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Pakeitimas 61
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Kadangi NBKPMB naudojimas 
darytų poveikį regioninių arba vietos 
valdžios institucijų mokestinėms 
pajamoms, valstybės narės turi išlaikyti 
teisę imtis priemonių, kuriomis būtų 
siekiama ištaisyti šią padėtį, remiantis jų 
nacionaliniais, regioniniais ir vietos 
mokesčius reglamentuojančiais įstatymais 
ir teisės aktais. Ši direktyva jokiu būdu 
nekenkia ES valstybių narių 
suverenitetui, ir, jei taikytina, regioninėms 
ir vietos valdžios institucijoms, tiesioginio 
apmokestinimo srityje, pirmiausia pelno 
mokesčio bazės ir tarifo (-ų) atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 62
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Mokesčio bazės perskirstymo 
apskaičiavimo sistema turi būti kuriama 
pasitelkiant tyrimą, kuriame aptariami 
įvairūs galimi skaičiavimo metodai ir 
kiekvieno veiksnio skaičiavimo metodas.

Or. pt
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Pakeitimas 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Neapmokestinamos turėtų būti 
pajamos, kurias sudaro dividendai, 
pajamos už įmonės turėtų akcijų 
perleidimą už grupės ribų ir nuolatinių 
buveinių užsienyje pelnas. Mažindamos 
dvigubą apmokestinimą, dauguma 
valstybių narių neapmokestina dividendų 
ir pajamų už įmonės perleistas akcijas, 
nes nori išvengti mokesčio mokėtojo teisės 
į atskaitymą už užsienyje sumokėtą 
mokestį skaičiavimų, visų pirma, kai esant 
tokiai teisei reikia atsižvelgti į pelno 
mokestį, kurį įmonė sumokėjo 
paskirstydama dividendus. Užsienyje 
uždirbtų pajamų neapmokestinimas 
atitinka tą patį paprastinimo poreikį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 64
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Neapmokestinamos turėtų būti 
pajamos, kurias sudaro dividendai, 
pajamos už įmonės turėtų akcijų 
perleidimą už grupės ribų ir nuolatinių 
buveinių užsienyje pelnas. Mažindamos 
dvigubą apmokestinimą, dauguma 
valstybių narių neapmokestina dividendų 
ir pajamų už įmonės perleistas akcijas, 
nes nori išvengti mokesčio mokėtojo teisės 
į atskaitymą už užsienyje sumokėtą 
mokestį skaičiavimų, visų pirma, kai esant 

Išbraukta.
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tokiai teisei reikia atsižvelgti į pelno 
mokestį, kurį įmonė sumokėjo 
paskirstydama dividendus. Užsienyje 
uždirbtų pajamų neapmokestinimas 
atitinka tą patį paprastinimo poreikį.

Or. pt

Pakeitimas 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pajamos, kurias sudaro palūkanos ir 
autoriniai atlyginimai, turėtų būti 
apmokestinamos, atskaitant 
išskaičiuojamąjį mokestį, kuris sumokėtas 
už tokius mokėjimus. Priešingai nei 
dividendų atveju, tokį atskaitymą nesunku 
apskaičiuoti.

(12) Pajamos, kurias sudaro palūkanos ir 
autoriniai atlyginimai, pajamos, kurias 
sudaro dividendai, pajamos už įmonės 
turėtų akcijų perleidimą už grupės ribų ir 
nuolatinių buveinių užsienyje pelnas,
turėtų būti apmokestinamos, atskaitant 
išskaičiuojamąjį mokestį, kuris sumokėtas 
už tokius mokėjimus.

Or. de

Pakeitimas 66
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pajamos, kurias sudaro palūkanos ir 
autoriniai atlyginimai, turėtų būti 
apmokestinamos, atskaitant 
išskaičiuojamąjį mokestį, kuris sumokėtas 
už tokius mokėjimus. Priešingai nei 
dividendų atveju, tokį atskaitymą nesunku 
apskaičiuoti.

(12) Pajamos, kurias sudaro palūkanos ir 
autoriniai atlyginimai, turėtų būti 
apmokestinamos, atskaitant 
išskaičiuojamąjį mokestį, kuris sumokėtas 
už tokius mokėjimus.

Or. pt
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Pakeitimas 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Apmokestinamos pajamos turėtų būti 
sumažinamos, atėmus verslo išlaidas ir tam 
tikrus kitus straipsnius. Atskaitomos verslo 
išlaidos paprastai turėtų apimti visas su 
pardavimu susijusias sąnaudas ir su pajamų 
sukūrimu, išlaikymu ir užtikrinimu 
susijusias išlaidas. Taip pat turėtų būti 
atskaitomos mokslinių tyrimų ir plėtros 
sąnaudos ir sąnaudos, susidariusios dėl 
didinamo nuosavo kapitalo arba skolos 
verslo reikmėms. Be to, turėtų būti 
sudarytas neatskaitomų išlaidų sąrašas.

(13) Apmokestinamos pajamos turėtų būti 
sumažinamos, atėmus verslo išlaidas ir tam 
tikrus kitus straipsnius. Atskaitomos verslo 
išlaidos paprastai turėtų apimti visas su 
pardavimu susijusias sąnaudas ir su pajamų 
sukūrimu, išlaikymu ir užtikrinimu 
susijusias išlaidas. Taip pat turėtų būti 
atskaitomos mokslinių tyrimų ir plėtros 
sąnaudos, jei jos panaudojamos turtui 
įsigyti ar sukurti, ir sąnaudos, susidariusios 
dėl didinamo nuosavo kapitalo arba skolos 
verslo reikmėms. Be to, turėtų būti 
sudarytas neatskaitomų išlaidų sąrašas.

Or. de

Pakeitimas 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Mokesčio mokėtojams turėtų būti 
leidžiama perkelti nuostolius į būsimą 
laikotarpį neribotam laikui, tačiau 
nuostolių perkleti į ankstesnius laikotarpius 
neturėtų būti leidžiama. Kadangi nuostolių 
perkėlimu į būsimą laikotarpį siekiama 
užtikrinti, kad mokesčio mokėtojas 
sumokėtų savo realių pajamų mokesčius, 
nėra priežasties nustatyti perkėlimo į 
būsimą laikotarpį terminą. Valstybėse 
narėse nuostoliai į ankstesnį laikotarpį 
faktiškai perkeliami gana retai, ir tokia 

(15) Mokesčio mokėtojams turėtų būti 
leidžiama perkelti nuostolius į būsimą 
laikotarpį ne ilgiau kaip septynerius 
metus, tačiau nuostolių perkelti į 
ankstesnius laikotarpius neturėtų būti 
leidžiama. Į būsimą laikotarpį perkeltų 
nuostolių atskaitymą reikėtų apriboti 
neviršijant tam tikro nustatyto metinių 
pajamų procento. Kadangi nuostolių 
perkėlimu į būsimą laikotarpį siekiama 
užtikrinti, kad mokesčio mokėtojas 
sumokėtų savo realių pajamų mokesčius, 
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procedūra yra pernelyg sudėtinga. tačiau kartu siekiama ir, viena vertus, kad 
valstybės pajamos iš pelno mokesčio būtų 
nuolatinės ir iš anksto apskaičiuojamos, 
kita vertus, kad būtų užkertamas kelias 
mokesčių vengimui ir sukčiavimui, kai 
užskaitomos nuolatinių buveinių ir 
patronuojamųjų įmonių trečiosiose šalyse 
pajamos, būtina nustatyti laiko apribojimą 
ir mažiausią mokesčio tarifą. Valstybėse 
narėse nuostoliai į ankstesnį laikotarpį 
faktiškai perkeliami gana retai, ir tokia 
procedūra yra pernelyg sudėtinga.

Or. de

Pakeitimas 69
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Mokesčio mokėtojams turėtų būti 
leidžiama perkelti nuostolius į būsimą 
laikotarpį neribotam laikui, tačiau 
nuostolių perkleti į ankstesnius laikotarpius 
neturėtų būti leidžiama. Kadangi nuostolių 
perkėlimu į būsimą laikotarpį siekiama 
užtikrinti, kad mokesčio mokėtojas 
sumokėtų savo realių pajamų mokesčius, 
nėra priežasties nustatyti perkėlimo į 
būsimą laikotarpį terminą. Valstybėse 
narėse nuostoliai į ankstesnį laikotarpį 
faktiškai perkeliami gana retai, ir tokia 
procedūra yra pernelyg sudėtinga.

(15) Mokesčio mokėtojams turėtų būti 
leidžiama perkelti nuostolius į būsimą 
laikotarpį penkerius metus, tačiau 
nuostolių perkleti į ankstesnius laikotarpius 
neturėtų būti leidžiama. Valstybėse narėse 
nuostoliai į ankstesnį laikotarpį faktiškai 
perkeliami gana retai, ir tokia procedūra 
yra pernelyg sudėtinga. Į būsimą 
laikotarpį neturėtų būti leidžiama perkelti 
nuostolius, patirtus prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai.

Or. en

Pakeitimas 70
Miguel Portas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Mokesčio mokėtojams turėtų būti 
leidžiama perkelti nuostolius į būsimą 
laikotarpį neribotam laikui, tačiau 
nuostolių perkleti į ankstesnius laikotarpius 
neturėtų būti leidžiama. Kadangi nuostolių 
perkėlimu į būsimą laikotarpį siekiama 
užtikrinti, kad mokesčio mokėtojas 
sumokėtų savo realių pajamų mokesčius, 
nėra priežasties nustatyti perkėlimo į 
būsimą laikotarpį terminą. Valstybėse 
narėse nuostoliai į ankstesnį laikotarpį 
faktiškai perkeliami gana retai, ir tokia 
procedūra yra pernelyg sudėtinga.

(15) Mokesčio mokėtojams turėtų būti 
leidžiama perkelti nuostolius į būsimą 
laikotarpį neribotam laikui, tačiau 
nuostolių perkelti į ankstesnius laikotarpius 
neturėtų būti leidžiama. Valstybėse narėse 
nuostoliai į ankstesnį laikotarpį faktiškai 
perkeliami gana retai, ir tokia procedūra 
yra pernelyg sudėtinga.

Or. pt

Pakeitimas 71
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atitikimą konsolidavimo (narystės 
grupėje) reikalavimams reikėtų nustatyti 
pagal dviejų dalių i) kontrolės (daugiau 
negu 50 % balsavimo teisių) ir ii) 
nuosavybės (daugiau negu 75 % nuosavo 
kapitalo) arba teisių į pelną (daugiau 
negu 75 % teisių, suteikiančių teisę į 
pelną) tyrimą. Toks tyrimas užtikrina 
aukštą grupės narių ekonominės 
integracijos lygį – tą įrodo kontrolės ir 
didelės nuosavybės dalies santykis. Tų 
dviejų viršutinių ribų turėtų būti 
laikomasi mokestiniais metais; kitu atveju 
įmonė turėtų iš karto palikti grupę. Taip 
pat reikėtų nustatyti devynių mėnesių 
mažiausią narystės grupėje reikalavimą.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atitikimą konsolidavimo (narystės 
grupėje) reikalavimams reikėtų nustatyti 
pagal dviejų dalių i) kontrolės (daugiau 
negu 50 % balsavimo teisių) ir ii) 
nuosavybės (daugiau negu 75 % nuosavo 
kapitalo) arba teisių į pelną (daugiau negu 
75 % teisių, suteikiančių teisę į pelną) 
tyrimą. Toks tyrimas užtikrina aukštą
grupės narių ekonominės integracijos lygį 
– tą įrodo kontrolės ir didelės nuosavybės 
dalies santykis. Tų dviejų viršutinių ribų 
turėtų būti laikomasi mokestiniais metais; 
kitu atveju įmonė turėtų iš karto palikti 
grupę. Taip pat reikėtų nustatyti devynių 
mėnesių mažiausią narystės grupėje 
reikalavimą.

(16) Atitikimą konsolidavimo (narystės 
grupėje) reikalavimams reikėtų nustatyti 
pagal dviejų dalių i) kontrolės (daugiau 
negu 20 % balsavimo teisių) ir ii) 
nuosavybės (daugiau negu 25 % nuosavo 
kapitalo) arba teisių į pelną (daugiau negu 
25 % teisių, suteikiančių teisę į pelną) 
tyrimą. Toks tyrimas užtikrina pakankamą
grupės narių ekonominės integracijos lygį 
– tą įrodo kontrolės ir atitinkamos
nuosavybės dalies santykis. Taip pat 
reikėtų nustatyti devynių mėnesių 
mažiausią narystės grupėje reikalavimą.

Or. de

Pakeitimas 73
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atitikimą konsolidavimo (narystės 
grupėje) reikalavimams reikėtų nustatyti 
pagal dviejų dalių i) kontrolės (daugiau 
negu 50 % balsavimo teisių) ir ii) 

(16) Atitikimą konsolidavimo (narystės 
grupėje) reikalavimams reikėtų nustatyti 
pagal dviejų dalių i) kontrolės (daugiau 
negu 50 % balsavimo teisių) ir ii) 
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nuosavybės (daugiau negu 75 % nuosavo 
kapitalo) arba teisių į pelną (daugiau negu 
75 % teisių, suteikiančių teisę į pelną) 
tyrimą. Toks tyrimas užtikrina aukštą 
grupės narių ekonominės integracijos 
lygį – tą įrodo kontrolės ir didelės 
nuosavybės dalies santykis. Tų dviejų 
viršutinių ribų turėtų būti laikomasi 
mokestiniais metais; kitu atveju įmonė 
turėtų iš karto palikti grupę. Taip pat 
reikėtų nustatyti devynių mėnesių 
mažiausią narystės grupėje reikalavimą.

nuosavybės (daugiau negu 75 % nuosavo 
kapitalo) arba teisių į pelną (daugiau negu 
75 % teisių, suteikiančių teisę į pelną) 
tyrimą. Toks tyrimas užtikrina aukštą 
grupės narių ekonominės integracijos 
lygį – tą įrodo kontrolės ir didelės 
nuosavybės dalies santykis. Tų dviejų
viršutinių ribų turėtų būti laikomasi 
mokestiniais metais; kitu atveju įmonė 
turėtų iš karto palikti grupę. Taip pat 
reikėtų nustatyti dvylikos mėnesių 
mažiausią narystės grupėje reikalavimą.

Or. fr

Pakeitimas 74
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atitikimą konsolidavimo (narystės 
grupėje) reikalavimams reikėtų nustatyti 
pagal dviejų dalių i) kontrolės (daugiau 
negu 50 % balsavimo teisių) ir ii) 
nuosavybės (daugiau negu 75 % nuosavo 
kapitalo) arba teisių į pelną (daugiau negu 
75 % teisių, suteikiančių teisę į pelną) 
tyrimą. Toks tyrimas užtikrina aukštą 
grupės narių ekonominės integracijos lygį 
– tą įrodo kontrolės ir didelės nuosavybės 
dalies santykis. Tų dviejų viršutinių ribų 
turėtų būti laikomasi mokestiniais metais; 
kitu atveju įmonė turėtų iš karto palikti 
grupę. Taip pat reikėtų nustatyti devynių 
mėnesių mažiausią narystės grupėje 
reikalavimą.

(16) Atitikimą konsolidavimo (narystės 
grupėje) reikalavimams reikėtų nustatyti 
pagal dviejų dalių i) kontrolės (daugiau 
negu 50 % balsavimo teisių) ir ii) teisių į 
pelną (daugiau negu 50 % teisių, 
suteikiančių teisę į pelną) tyrimą. Toks 
tyrimas užtikrina aukštą grupės narių 
ekonominės integracijos lygį – tą įrodo 
kontrolės ir didelės nuosavybės dalies 
santykis. Tų dviejų viršutinių ribų turėtų 
būti laikomasi mokestiniais metais; kitu 
atveju įmonė turėtų iš karto palikti grupę. 
Taip pat reikėtų nustatyti devynių mėnesių 
mažiausią narystės grupėje reikalavimą.

Or. pt

Pakeitimas 75
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Reikėtų nustatyti veiklos 
reorganizavimo taisykles, kad būtų galima 
nešališkai apsaugoti valstybių narių 
mokestines teises. Jeigu įmonė tampa 
grupės nare, iki konsolidavimo atsiradę 
sandorių nuostoliai turėtų būti perkelti į 
būsimą laikotarpį, kad būtų užskaityti iš 
mokesčio mokėtojui proporcingai 
paskirstytos dalies. Kai įmonė palieka 
grupę, jai neturėtų būti priskirti jokie 
nuostoliai, patirti per konsolidavimo 
laikotarpį. Dėl kapitalo prieaugio galėtų 
būti daromas patikslinimas, kai tam tikras 
turtas perleidžiamas per trumpą 
laikotarpį, įmonei tapus grupės nare ar iš 
jos išėjus. Nuosavo nematerialiojo turto 
vertė turėtų būti vertinama remiantis 
tinkamu rodikliu, t. y. mokslinių tyrimų ir 
plėtros, rinkodaros ir reklamos 
sąnaudomis per tam tikrą laikotarpį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kai išskaičiuojamaisiais mokesčiais 
apmokestinamos palūkanos ir autoriniai 
atlyginimai, kuriuos išmoka mokesčio 
mokėtojai, tokių mokesčių pajamos turėtų 
būti padalijamos pagal tų mokestinių metų 

(18) Kai išskaičiuojamaisiais mokesčiais 
apmokestinamos palūkanos, autoriniai 
atlyginimai ir dividendai, kuriuos išmoka 
mokesčio mokėtojai, tokių mokesčių 
pajamos turėtų būti padalijamos pagal tų 
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formulę. Kai išskaičiuojamaisiais 
mokesčiais apmokestinami mokesčio 
mokėtojų paskirstomi dividendai, tokių 
mokesčių pajamos neturėtų būti 
padalijamos, nes priešingai nei palūkanų 
ir autorinių atlyginimų atveju dėl 
dividendų visoms grupės įmonėms nebuvo 
taikytas ankstesnis atskaitymas.

mokestinių metų formulę.

Or. de

Pakeitimas 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Į sistemą reikėtų įtraukti bendrą kovos 
su piktnaudžiavimu taisyklę, kurią 
papildytų priemonės, sukurtos tam tikrų 
rūšių piktnaudžiavimo praktikai mažinti. Į 
šias priemones turėtų būti įtraukti 
apribojimai dėl asocijuotosioms įmonėms,
kuri mokesčio tikslais yra rezidentės mažų 
mokesčių šalyje už Sąjungos ribų, kurios
nesikeičia informacija su mokėtojo 
valstybe nare, remiantis susitarimu, 
prilyginamu Tarybos direktyvai 
2011/16/ES dėl valstybių narių 
kompetentingų institucijų tarpusavio 
pagalbos tiesioginio apmokestinimo srityje 
ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje 
bei kontroliuojamų užsienio įmonių 
taisyklėms, sumokėtų palūkanų 
atskaitymo.

(20) Į sistemą reikėtų įtraukti bendrą kovos 
su piktnaudžiavimu taisyklę, kurią 
papildytų priemonės, sukurtos tam tikrų 
rūšių piktnaudžiavimo praktikai mažinti. Į 
šias priemones turėtų būti įtrauktas
draudimas asocijuotosioms įmonėms,
kurios mokesčio tikslais yra rezidentės 
mažų mokesčių šalyje už Sąjungos ribų,
kuri nesikeičia informacija su mokėtojo 
valstybe nare, remiantis susitarimu, 
prilyginamu Tarybos direktyvai 
2011/16/ES dėl valstybių narių 
kompetentingų institucijų tarpusavio 
pagalbos tiesioginio apmokestinimo srityje 
ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje 
bei kontroliuojamų užsienio įmonių 
taisyklėms, atskaityti sumokėtas 
palūkanas.

Or. de

Pakeitimas 78
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Konsoliduotosios mokesčio bazės 
proporcingo paskirstymo formulę turėtų 
sudaryti trys vienodi svertiniai veiksniai 
(darbas, turtas ir pardavimas). Darbo 
veiksnys turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis darbo užmokesčiu ir darbuotojų 
skaičiumi (kiekvienam straipsniui tenka 
pusė). Turto veiksnį turėtų sudaryti visas 
ilgalaikis materialusis turtas. 
Nematerialusis ir finansinis turtas į 
formulę turėtų būti neįtraukti dėl jų 
judumo ir rizikos, kad sistema bus apeita. 
Šių veiksnių naudojimas suteikia 
pakankamą svertą kilmės valstybės narės 
interesams. Galiausiai reikėtų atsižvelgti į 
pardavimus, kad būtų galima užtikrinti 
sąžiningą paskirties valstybės narės 
dalyvavimą. Šie veiksniai ir svertiniai 
koeficientai turėtų užtikrinti, kad pelnas 
būtų apmokestinamas ten, kur jis 
uždirbamas. Nukrypstant nuo bendrojo 
principo, jeigu proporcingai paskirstyta 
dalis teisingai neparodo įmonės veiklos 
masto, apsaugos sąlygoje numatomas 
alternatyvus metodas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Konsoliduotosios mokesčio bazės (21) Konsoliduotosios mokesčio bazės 
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proporcingo paskirstymo formulę turėtų 
sudaryti trys vienodi svertiniai veiksniai 
(darbas, turtas ir pardavimas). Darbo 
veiksnys turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis darbo užmokesčiu ir darbuotojų 
skaičiumi (kiekvienam straipsniui tenka 
pusė). Turto veiksnį turėtų sudaryti visas 
ilgalaikis materialusis turtas. 
Nematerialusis ir finansinis turtas į formulę 
turėtų būti neįtraukti dėl jų judumo ir 
rizikos, kad sistema bus apeita. Šių 
veiksnių naudojimas suteikia pakankamą 
svertą kilmės valstybės narės interesams. 
Galiausiai reikėtų atsižvelgti į pardavimus, 
kad būtų galima užtikrinti sąžiningą 
paskirties valstybės narės dalyvavimą. Šie 
veiksniai ir svertiniai koeficientai turėtų 
užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas 
ten, kur jis uždirbamas. Nukrypstant nuo 
bendrojo principo, jeigu proporcingai 
paskirstyta dalis teisingai neparodo įmonės 
veiklos masto, apsaugos sąlygoje 
numatomas alternatyvus metodas.

proporcingo paskirstymo formulę turėtų 
sudaryti trys vienodi svertiniai veiksniai 
(darbas, turtas ir pardavimas). Darbo 
veiksnys turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis darbo užmokesčiu ir darbuotojų 
skaičiumi (kiekvienam straipsniui tenka 
pusė). Turto veiksnį turėtų sudaryti visas 
ilgalaikis materialusis turtas. 
Nematerialusis ir finansinis turtas į formulę 
turėtų būti neįtraukti dėl jų judumo ir 
rizikos, kad sistema bus apeita. Šių 
veiksnių naudojimas turi suteikti
pakankamą svertą kilmės valstybės narės 
interesams. Galiausiai reikėtų atsižvelgti į 
pardavimus, kad būtų galima užtikrinti 
sąžiningą paskirties valstybės narės 
dalyvavimą. Kas trejus metus reikėtų 
atlikti šių veiksnių ir svertinių koeficientų 
įvertinimą siekiant nustatyti, ar jais 
užtikrinama, kad pelnas būtų 
apmokestinamas ten, kur jis uždirbamas. 
Nukrypstant nuo bendrojo principo, jeigu 
proporcingai paskirstyta dalis teisingai 
neparodo įmonės veiklos masto, apsaugos 
sąlygoje numatomas alternatyvus metodas.

Or. de

Pakeitimas 80
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Konsoliduotosios mokesčio bazės 
proporcingo paskirstymo formulę turėtų 
sudaryti trys vienodi svertiniai veiksniai 
(darbas, turtas ir pardavimas). Darbo 
veiksnys turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis darbo užmokesčiu ir darbuotojų 
skaičiumi (kiekvienam straipsniui tenka 
pusė). Turto veiksnį turėtų sudaryti visas 
ilgalaikis materialusis turtas. 
Nematerialusis ir finansinis turtas į formulę 

(21) Konsoliduotosios mokesčio bazės 
proporcingo paskirstymo formulę turėtų 
sudaryti trys veiksniai (darbas, turtas ir 
pardavimas). Darbo ir turto veiksnių 
svertiniai koeficientai turėtų būti po 
45 proc., o pardavimo – 10 proc. Darbo 
veiksnys turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis darbo užmokesčiu ir darbuotojų 
skaičiumi (kiekvienam straipsniui tenka 
pusė). Turto veiksnį turėtų sudaryti visas 
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turėtų būti neįtraukti dėl jų judumo ir 
rizikos, kad sistema bus apeita. Šių 
veiksnių naudojimas suteikia pakankamą 
svertą kilmės valstybės narės interesams. 
Galiausiai reikėtų atsižvelgti į pardavimus, 
kad būtų galima užtikrinti sąžiningą 
paskirties valstybės narės dalyvavimą. Šie 
veiksniai ir svertiniai koeficientai turėtų 
užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas 
ten, kur jis uždirbamas. Nukrypstant nuo 
bendrojo principo, jeigu proporcingai 
paskirstyta dalis teisingai neparodo įmonės 
veiklos masto, apsaugos sąlygoje 
numatomas alternatyvus metodas.

ilgalaikis materialusis turtas. 
Nematerialusis ir finansinis turtas į formulę 
turėtų būti neįtraukti dėl jų judumo ir 
rizikos, kad sistema bus apeita. Šių 
veiksnių naudojimas suteikia pakankamą 
svertą kilmės valstybės narės interesams. 
Galiausiai reikėtų atsižvelgti į pardavimus, 
kad būtų galima užtikrinti sąžiningą 
paskirties valstybės narės dalyvavimą. Šie 
veiksniai ir svertiniai koeficientai turėtų 
užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas 
ten, kur jis uždirbamas. Nukrypstant nuo 
bendrojo principo, jeigu proporcingai 
paskirstyta dalis teisingai neparodo įmonės 
veiklos masto, apsaugos sąlygoje 
numatomas alternatyvus metodas.

Or. en

Pakeitimas 81
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Konsoliduotosios mokesčio bazės 
proporcingo paskirstymo formulę turėtų 
sudaryti trys vienodi svertiniai veiksniai 
(darbas, turtas ir pardavimas). Darbo 
veiksnys turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis darbo užmokesčiu ir darbuotojų 
skaičiumi (kiekvienam straipsniui tenka 
pusė). Turto veiksnį turėtų sudaryti visas 
ilgalaikis materialusis turtas. 
Nematerialusis ir finansinis turtas į formulę 
turėtų būti neįtraukti dėl jų judumo ir 
rizikos, kad sistema bus apeita. Šių 
veiksnių naudojimas suteikia pakankamą 
svertą kilmės valstybės narės interesams. 
Galiausiai reikėtų atsižvelgti į pardavimus, 
kad būtų galima užtikrinti sąžiningą 
paskirties valstybės narės dalyvavimą. Šie 
veiksniai ir svertiniai koeficientai turėtų 
užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas 

(21) Konsoliduotosios mokesčio bazės 
proporcingo paskirstymo formulę turėtų 
sudaryti trys vienodi svertiniai veiksniai 
(darbas, turtas ir pardavimas). Darbo 
veiksnys turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis darbo užmokesčiu. Turto veiksnį 
turėtų sudaryti visas ilgalaikis materialusis 
turtas. Nematerialusis ir finansinis turtas į 
formulę turėtų būti neįtraukti dėl jų judumo 
ir rizikos, kad sistema bus apeita. Šių 
veiksnių naudojimas suteikia pakankamą 
svertą kilmės valstybės narės interesams. 
Galiausiai reikėtų atsižvelgti į pardavimus, 
kad būtų galima užtikrinti sąžiningą 
paskirties valstybės narės dalyvavimą. Šie 
veiksniai ir svertiniai koeficientai turėtų 
užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas 
ten, kur jis uždirbamas. Nukrypstant nuo 
bendrojo principo, jeigu proporcingai 
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ten, kur jis uždirbamas. Nukrypstant nuo 
bendrojo principo, jeigu proporcingai 
paskirstyta dalis teisingai neparodo įmonės 
veiklos masto, apsaugos sąlygoje 
numatomas alternatyvus metodas.

paskirstyta dalis teisingai neparodo įmonės 
veiklos masto, apsaugos sąlygoje 
numatomas alternatyvus metodas.

Or. pt

Pakeitimas 82
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Kaip naujas nuosavas išteklius ir 
dalis paskatų siekti fiskalinės sąjungos ir 
suteikti galimybę siekti didesnio 
solidarumo su ekonominiu požiūriu 
silpnesniais regionais, šia direktyva turėtų 
būti nustatomas ES įmonių mokestis, 
kurio tarifas būtų 5 proc. įmonėms, 
neminimoms 2003 m. gegužės 6 d. 
Europos Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB dėl labai mažų įmonių, 
mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo.

Or. en

Pakeitimas 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Įmonių grupės turėtų galėti tvarkyti 
reikalus su viena mokesčių administracija 
(toliau – pagrindinė mokesčių institucija), 
kuri turėtų būti valstybės narės, kurioje 
mokesčio tikslais patronuojančioji grupės 

(23) Įmonių grupės turėtų galėti tvarkyti 
reikalus su viena mokesčių administracija 
(toliau – pagrindinė mokesčių institucija), 
kuri turėtų būti valstybės narės, kurioje 
mokesčio tikslais patronuojančioji grupės 
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įmonė (toliau – pagrindinis mokesčio 
mokėtojas) yra rezidentė. Šioje direktyvoje 
taip pat turėtų būti nustatytos sistemos 
administravimo procedūrinės taisyklės. Be 
to, reikėtų numatyti išankstinio sprendimo 
mechanizmą. Pagrindinė mokesčių 
institucija turėtų inicijuoti ir koordinuoti
auditus, tačiau bet kurios valstybės narės, 
kurioje grupės narys turi mokėti mokestį, 
institucijos gali prašyti inicijuoti auditą. 
Valstybės narės, kurioje grupės narys yra 
rezidentas arba turi buveinę, 
kompetentinga institucija gali pagrindinės 
mokesčių institucijos valstybės narės 
teismuose užginčyti pagrindinės mokesčių 
institucijos sprendimą dėl sistemos 
pasirinkimo pranešimo arba pakeisto 
vertinimo. Mokesčio mokėtojų ir mokesčių 
institucijų ginčus turėtų nagrinėti 
administracinė įstaiga, kuri kompetentinga 
nagrinėti pirmos instancijos skundus pagal 
pagrindinės mokesčių institucijos valstybės 
narės teisę.

įmonė (toliau – pagrindinis mokesčio 
mokėtojas) yra rezidentė. Valstybių narių 
mokesčių institucijų veiklą turėtų 
koordinuoti, remti ir vertinti Europos 
mokesčių institucija. Šioje direktyvoje taip 
pat turėtų būti nustatytos sistemos 
administravimo procedūrinės taisyklės. Be 
to, reikėtų numatyti išankstinio sprendimo 
mechanizmą. Pagrindinė mokesčių 
institucija turėtų inicijuoti auditus, tačiau 
bet kurios valstybės narės, kurioje grupės 
narys turi mokėti mokestį, institucijos gali 
reikalauti inicijuoti auditą. Valstybės 
narės, kurioje grupės narys yra rezidentas 
arba turi buveinę, kompetentingos 
institucijos ir pagrindinės mokesčių 
institucijos ginčus pirmąja instancija 
nagrinėja Europos mokesčių institucija. 
Mokesčio mokėtojų ir mokesčių institucijų 
ginčus turėtų nagrinėti administracinė 
įstaiga, kuri kompetentinga nagrinėti 
pirmos instancijos skundus pagal 
pagrindinės mokesčių institucijos valstybės 
narės teisę.

Or. de

Pakeitimas 84
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Įmonių grupės turėtų galėti tvarkyti 
reikalus su viena mokesčių administracija 
(toliau – pagrindinė mokesčių institucija), 
kuri turėtų būti valstybės narės, kurioje 
mokesčio tikslais patronuojančioji grupės 
įmonė (toliau – pagrindinis mokesčio 
mokėtojas) yra rezidentė. Šioje direktyvoje 
taip pat turėtų būti nustatytos sistemos 
administravimo procedūrinės taisyklės. Be 
to, reikėtų numatyti išankstinio sprendimo 
mechanizmą. Pagrindinė mokesčių 

(23) Įmonių grupės turėtų galėti tvarkyti 
reikalus su viena mokesčių administracija 
(toliau – pagrindinė mokesčių institucija), 
kuri turėtų būti valstybės narės, kurioje 
mokesčio tikslais patronuojančioji grupės 
įmonė (toliau – pagrindinis mokesčio 
mokėtojas) yra rezidentė, arba kuri yra 
kilmės regione, turinčiame su biudžetu 
susijusius ir teisėkūros įgaliojimus ir kuri 
gali rinkti mokesčius. Šioje direktyvoje 
taip pat turėtų būti nustatytos sistemos 
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institucija turėtų inicijuoti ir koordinuoti 
auditus, tačiau bet kurios valstybės narės, 
kurioje grupės narys turi mokėti mokestį, 
institucijos gali prašyti inicijuoti auditą. 
Valstybės narės, kurioje grupės narys yra 
rezidentas arba turi buveinę, 
kompetentinga institucija gali pagrindinės 
mokesčių institucijos valstybės narės 
teismuose užginčyti pagrindinės mokesčių 
institucijos sprendimą dėl sistemos 
pasirinkimo pranešimo arba pakeisto 
vertinimo. Mokesčio mokėtojų ir mokesčių 
institucijų ginčus turėtų nagrinėti 
administracinė įstaiga, kuri kompetentinga 
nagrinėti pirmos instancijos skundus pagal 
pagrindinės mokesčių institucijos valstybės 
narės teisę.

administravimo procedūrinės taisyklės. Be 
to, reikėtų numatyti išankstinio sprendimo 
mechanizmą. Pagrindinė mokesčių 
institucija turėtų inicijuoti ir koordinuoti 
auditus, tačiau bet kurios valstybės narės, 
kurioje grupės narys turi mokėti mokestį, 
institucijos gali prašyti inicijuoti auditą. 
Valstybės narės, kurioje grupės narys yra 
rezidentas arba turi buveinę, 
kompetentinga institucija gali pagrindinės 
mokesčių institucijos valstybės narės 
teismuose užginčyti pagrindinės mokesčių 
institucijos sprendimą dėl sistemos 
pasirinkimo pranešimo arba pakeisto 
vertinimo. Mokesčio mokėtojų ir mokesčių 
institucijų ginčus turėtų nagrinėti 
administracinė įstaiga, kuri kompetentinga 
nagrinėti pirmos instancijos skundus pagal 
pagrindinės mokesčių institucijos valstybės 
narės teisę.

Or. en

Pakeitimas 85
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Įmonių grupės turėtų galėti tvarkyti 
reikalus su viena mokesčių administracija 
(toliau – pagrindinė mokesčių institucija), 
kuri turėtų būti valstybės narės, kurioje 
mokesčio tikslais patronuojančioji grupės 
įmonė (toliau – pagrindinis mokesčio 
mokėtojas) yra rezidentė. Šioje direktyvoje 
taip pat turėtų būti nustatytos sistemos 
administravimo procedūrinės taisyklės. Be 
to, reikėtų numatyti išankstinio sprendimo 
mechanizmą. Pagrindinė mokesčių 
institucija turėtų inicijuoti ir koordinuoti 
auditus, tačiau bet kurios valstybės narės, 
kurioje grupės narys turi mokėti mokestį, 
institucijos gali prašyti inicijuoti auditą. 

(23) Įmonių grupės turėtų galėti tvarkyti 
reikalus su viena mokesčių administracija 
(toliau – pagrindinė mokesčių institucija), 
kuri turėtų būti valstybės narės, kurioje 
mokesčio tikslais patronuojančioji grupės 
įmonė (toliau – pagrindinis mokesčio 
mokėtojas) yra rezidentė. Šioje direktyvoje 
taip pat turėtų būti nustatytos sistemos 
administravimo procedūrinės taisyklės. Be 
to, reikėtų numatyti išankstinio sprendimo 
mechanizmą. Pagrindinė mokesčių 
institucija turėtų inicijuoti ir koordinuoti 
auditus, tačiau bet kurios valstybės narės, 
kurioje grupės narys turi mokėti mokestį, 
institucijos gali prašyti inicijuoti auditą. 
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Valstybės narės, kurioje grupės narys yra 
rezidentas arba turi buveinę, 
kompetentinga institucija gali pagrindinės 
mokesčių institucijos valstybės narės 
teismuose užginčyti pagrindinės mokesčių 
institucijos sprendimą dėl sistemos 
pasirinkimo pranešimo arba pakeisto 
vertinimo. Mokesčio mokėtojų ir mokesčių 
institucijų ginčus turėtų nagrinėti 
administracinė įstaiga, kuri kompetentinga 
nagrinėti pirmos instancijos skundus pagal 
pagrindinės mokesčių institucijos valstybės 
narės teisę.

Valstybės narės, kurioje grupės narys yra 
rezidentas arba turi buveinę, 
kompetentinga institucija gali pagrindinės 
mokesčių institucijos valstybės narės 
teismuose užginčyti pagrindinės mokesčių 
institucijos sprendimą dėl pakeisto 
vertinimo. Mokesčio mokėtojų ir mokesčių 
institucijų ginčus turėtų nagrinėti 
administracinė įstaiga, kuri kompetentinga 
nagrinėti pirmos instancijos skundus pagal 
pagrindinės mokesčių institucijos valstybės 
narės teisę.

Or. fr

Pakeitimas 86
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Kad būtų užtikrintos vienodos šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygos, kiek tai 
susiję su metiniu trečiųjų šalių įmonių 
formų, atitinkančių šioje direktyvoje 
išdėstytus reikalavimus, sąrašo 
patvirtinimu, darbo, turto ir pardavimo 
veiksnių apskaičiavimo, darbuotojų ir 
darbo užmokesčio, turto ir pardavimo 
paskirstymo pagal atitinkamą veiksnį ir 
turto vertinimo pagal turto veiksnį taisyklių 
nustatymu, taip pat standartinės formos 
pranešimo apie sistemos pasirinkimą bei
elektroninio pateikimo, mokesčių 
deklaracijos formos, konsoliduotosios 
mokesčių deklaracijos formos ir reikiamų 
patvirtinamųjų dokumentų taisyklių 
nustatymu, įgaliojimai turėtų būti 
perduodami Komisijai. Komisija šiuos 
įgaliojimus turėtų vykdyti remdamasi 2011 
m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 

(25) Kad būtų užtikrintos vienodos šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygos, kiek tai 
susiję su metiniu trečiųjų šalių įmonių 
formų, atitinkančių šioje direktyvoje 
išdėstytus reikalavimus, sąrašo 
patvirtinimu, darbo, turto ir pardavimo 
veiksnių apskaičiavimo, darbuotojų ir 
darbo užmokesčio, turto ir pardavimo 
paskirstymo pagal atitinkamą veiksnį ir 
turto vertinimo pagal turto veiksnį taisyklių 
nustatymu, taip pat elektroninio pateikimo, 
mokesčių deklaracijos formos, 
konsoliduotosios mokesčių deklaracijos 
formos ir reikiamų patvirtinamųjų 
dokumentų taisyklių nustatymu, įgaliojimai 
turėtų būti perduodami Komisijai. 
Komisija šiuos įgaliojimus turėtų vykdyti 
remdamasi 2011 m. vasario 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
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vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai, nuostatomis.

mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai, nuostatomis.

Or. fr

Pakeitimas 87
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Remiantis peržiūros nuostata, prieš 
Tarybai priimant sprendimą dėl šios 
direktyvos galutinio pratęsimo arba 
panaikinimo, nepriklausomai institucijai 
reikėtų atlikti išsamią šios direktyvos 
poveikio analizę. Joje pirmiausia turėtų 
būti nagrinėjami šie klausimai: poreikis 
palikti šią direktyvą galioti arba ją 
panaikinti, bendros konsoliduotosios 
mokesčių bazės neprivalomumas 
(NBKPMB), mokesčių bazės derinimo 
apribojimai, paskirstymo formulė, 
praktiškumo MVĮ svarstymas, ir šios 
direktyvos poveikis mokesčių surinkimui 
ir pajamoms ES valstybėse narėse, kurios 
laisvai nusprendė ją perkelti į savo 
nacionalinius teisės aktus, kova su 
mokesčių vengimu, mokestiniu 
sukčiavimu ir dvigubu apmokestinimu. 

Or. en

Pakeitimas 88
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Kad sistema [bendra konsoliduotoji 
pelno mokesčio bazė (BKPMB)] nebūtų 
taikoma iškraipant kapitalo ir pelno 
paskirstymą Sąjungoje, būtina sumažinti 
pelno mokesčio tarifo skirtumus, visose 
valstybėse narėse įvedant mažiausią 
mokesčio tarifą.

Or. fr

Pakeitimas 89
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Europos Komisija turėtų inicijuoti 
naujo BKPMB forumo kūrimą, kuris būtų 
panašus į jungtinį sandorių kainodaros 
forumą (JSKF), kuriam įmonės ir 
valstybės narės gali užduoti klausimus ir 
su kuriuo gali diskutuoti temomis, 
susijusiomis su BKPMB. Šis forumas 
turėtų patarti įmonėms ir valstybėms 
narėms ir turėtų būti vertinamas kaip 
teismas arba specialios jurisdikcijos 
teismas pagal SESV 267 straipsnio antrą 
pastraipą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių BKPMB forumo kūrimas ginčams spręsti ne teisme.

Pakeitimas 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Komisija, praėjus penkeriems
metams, turėtų peržiūrėti direktyvos 
taikymą, o valstybės narės turėtų paremti 
Komisiją, tinkamai prisidėdamos prie šio 
projekto,

(27) Komisija, praėjus trejiems metams, 
turėtų peržiūrėti direktyvos taikymą, o 
valstybės narės turėtų paremti Komisiją, 
tinkamai prisidėdamos prie šio projekto,

Or. en

Pakeitimas 91
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Komisija, praėjus penkeriems
metams, turėtų peržiūrėti direktyvos 
taikymą, o valstybės narės turėtų paremti 
Komisiją, tinkamai prisidėdamos prie šio 
projekto,

(27) Komisija, praėjus trejiems metams, 
turėtų peržiūrėti direktyvos taikymą, o 
valstybės narės turėtų paremti Komisiją, 
tinkamai prisidėdamos prie šio projekto,

Or. en

Pakeitimas 92
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
bazės sistema ir nustatomos tokios bazės 
apskaičiavimo ir naudojimo taisyklės.

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
bazės sistema, tokios bazės apskaičiavimo 
ir naudojimo taisyklės, ir visoms 
valstybėms narėms iki 2013 m. 
nustatomas 15 proc. mažiausias bendras 
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įmonių mokesčių tarifas, 20 proc. – iki 
2015 m. ir 25 proc. – iki 2017 m.

Or. en

Pakeitimas 93
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
bazės sistema ir nustatomos tokios bazės 
apskaičiavimo ir naudojimo taisyklės.

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
bazės sistema ir nustatomos tokios bazės 
apskaičiavimo ir naudojimo taisyklės. Ja 
taip pat nustatomos valstybėse narėse 
taikomo pelno mokesčio mažiausio tarifo 
įvedimo taisyklės.

Or. fr

Pakeitimas 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
bazės sistema ir nustatomos tokios bazės 
apskaičiavimo ir naudojimo taisyklės.

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
bazės sistema, mažiausias Europos pelno 
mokesčio tarifas ir nustatomos tokios 
bazės apskaičiavimo ir naudojimo 
taisyklės.

Or. de

Pakeitimas 95
Ivo Strejček
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
bazės sistema ir nustatomos tokios bazės 
apskaičiavimo ir naudojimo taisyklės.

Šia direktyva nustatoma neprivaloma tam 
tikrų įmonių ir įmonių grupių bendros 
apmokestinimo bazės sistema ir 
nustatomos tokios bazės apskaičiavimo ir 
naudojimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 96
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomas ES pelno 
mokestis, kurio tarifas – 5 proc. įmonėms, 
kurios neminimos 2003 m. gegužės 6 d. 
Europos Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB, ir kurių pajamos –
papildomi savi ištekliai, šis mokestis 
taikomas nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pakeitimas 97
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje „dalyvaujanti valstybė 
narė“ reiškia valstybę narę, kuri 
dalyvauja vykdant tvirtesnį 
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bendradarbiavimą bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
(BKPMB) srityje pagal [data] Tarybos 
sprendimą [numeris], kuriuo suteikiama 
teisė vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą 
bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 
bazės (BKPMB) srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su galimybe vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą.

Pakeitimas 98
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančios įmonės Įmonės, kurioms taikoma ši direktyva

Or. en

Pakeitimas 99
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančios įmonės Įmonės, kurioms taikoma šia direktyva 
nustatyta sistema

Or. fr

Pakeitimas 100
Ivo Strejček
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma įmonėms, 
įsteigtoms pagal valstybių narių įstatymus, 
jeigu laikomasi abiejų toliau nurodytų 
sąlygų:

1. Ši direktyva taikoma laisvai ją 
pasirinkusioms įmonėms, įsteigtoms pagal 
valstybių narių įstatymus, jeigu laikomasi 
abiejų toliau nurodytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 101
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma įmonėms, 
įsteigtoms pagal trečiųjų šalių įstatymus, 
jeigu laikomasi abiejų toliau nurodytų 
sąlygų:

Išbraukta.

a) įmonės teisinė įsisteigimo forma panaši 
vieną iš I priede išvardytų formų;
b) įmonė turi mokėti vieną iš II priede 
išvardytų pelno mokesčių.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 102
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma įmonėms, 2. Ši direktyva taikoma laisvai ją 
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įsteigtoms pagal trečiųjų šalių įstatymus, 
jeigu laikomasi abiejų toliau nurodytų 
sąlygų:

pasirinkusioms įmonėms, įsteigtoms pagal 
trečiųjų šalių įstatymus, jeigu laikomasi 
abiejų toliau nurodytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 103
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančios trečiųjų šalių 
įmonių formos

Išbraukta.

1. Komisija kasmet patvirtina trečiųjų 
šalių įmonių formų, kurios laikomos 
atitinkančiomis 2 straipsnio 2 dalies a 
punkte nustatytus reikalavimus, sąrašą. 
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
131 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
2. Tai, kad įmonės forma neįtraukta į 1 
dalyje nurodytą trečiųjų šalių įmonių 
formų sąrašą, netrukdo šią direktyvą 
taikyti tai formai.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 104
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančios trečiųjų šalių Trečiųjų šalių įmonių, kurioms taikoma 
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įmonių formos šia direktyva nustatyta sistema, formos

Or. fr

Pakeitimas 105
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tai, kad įmonės forma neįtraukta į 
1 dalyje nurodytą trečiųjų šalių įmonių 
formų sąrašą, netrukdo šią direktyvą 
taikyti tai formai.

Išbraukta.

Or. lt

Pakeitimas 106
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokesčio mokėtojas – įmonė, kuri 
pasirinko taikyti šioje direktyvoje 
numatytą sistemą;

(1) mokesčio mokėtojas – įmonė, kuriai 
taikoma šioje direktyvoje numatyta
sistema;

Or. fr

Pakeitimas 107
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokesčio mokėtojas – įmonė, kuri (1) mokesčio mokėtojas – įmonė, kuriai 
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pasirinko taikyti šioje direktyvoje 
numatytą sistemą;

taikoma šioje direktyvoje numatyta 
sistema;

Or. pt

Pakeitimas 108
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokesčio mokėtojas – įmonė, kuri 
pasirinko taikyti šioje direktyvoje 
numatytą sistemą;

(1) mokesčio mokėtojas – įmonė, kuriai 
taikoma šioje direktyvoje numatyta 
sistema;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams.

Pakeitimas 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokesčio mokėtojas – įmonė, kuri 
pasirinko taikyti šioje direktyvoje numatytą 
sistemą;

(1) mokesčio mokėtojas – įmonė, kuri 
renkasi arba pasirinko taikyti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą;

Or. en

Pakeitimas 110
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pavienis mokesčio mokėtojas –
konsolidavimo reikalavimų neatitinkantis 
mokesčio mokėtojas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 111
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) mokesčio nemokantis subjektas –
įmonė, kuri neturi teisės pasirinkti arba 
nepasirinko taikyti šioje direktyvoje 
numatytos sistemos;

(3) mokesčio nemokantis subjektas –
įmonė, kuriai netaikoma šioje direktyvoje 
numatyta sistema;

Or. fr

Pakeitimas 112
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) mokesčio nemokantis subjektas –
įmonė, kuri neturi teisės pasirinkti arba 
nepasirinko taikyti šioje direktyvoje 
numatytos sistemos;

(3) mokesčio nemokantis subjektas –
įmonė, kuriai netaikoma šioje direktyvoje 
numatyta sistema;

Or. pt
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Pakeitimas 113
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) mokesčio nemokantis subjektas –
įmonė, kuri neturi teisės pasirinkti arba 
nepasirinko taikyti šioje direktyvoje 
numatytos sistemos;

(3) mokesčio nemokantis subjektas –
įmonė, kuri neprivalo taikyti arba 
nepasirinko taikyti šioje direktyvoje 
numatytos sistemos;

Or. en

Pakeitimas 114
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) mokesčio nemokantis subjektas –
įmonė, kuri neturi teisės pasirinkti arba 
nepasirinko taikyti šioje direktyvoje 
numatytos sistemos;

3) mokesčio nemokantis subjektas –
įmonė, kuri neturi teisės taikyti šioje 
direktyvoje numatytos sistemos;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams.

Pakeitimas 115
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagrindinis mokesčio mokėtojas: Išbraukta.
a) mokesčio mokėtojas rezidentas, kuris 
sudaro grupę su reikalavimus 
atitinkančiomis patronuojamosiomis 
įmonėmis, nuolatinėmis buveinėmis kitose 
valstybėse narėse arba viena ar daugiau 
reikalavimus atitinkančios 
patronuojamosios įmonės, kuri yra 
rezidentė trečiojoje šalyje, nuolatinių 
buveinių; arba
b) grupės, kurią sudaro tik du arba 
daugiau mokesčio mokėtojų rezidentų, 
kurie yra tiesioginės tos pačios 
patronuojančiosios įmonės, kuri yra 
rezidentė trečiojoje šalyje, reikalavimus 
atitinkančios patronuojamosios įmonės, 
nurodytas mokesčio mokėtojas rezidentas; 
arba
c) mokesčio mokėtojas rezidentas, kuris 
yra patronuojančiosios įmonės, kuri yra 
rezidentė trečiojoje šalyje, reikalavimus 
atitinkanti patronuojamoji įmonė, kai tas 
mokesčio mokėtojas rezidentas sudaro 
grupę tik su viena arba daugiau 
patronuojančiosios įmonės nuolatinių 
buveinių; arba
d) mokesčio mokėtojo ne rezidento, kuris 
sudaro grupę tik dėl savo nuolatinių 
buveinių dviejose arba daugiau valstybių 
narių, nurodyta nuolatinė buveinė.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 116
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) grupės narys – bet kuris mokesčio 
mokėtojas, priklausantis tai pačiai grupei, 
kaip apibrėžta 54 ir 55 straipsniuose. 
Jeigu mokesčio mokėtojas išlaiko vieną 
arba daugiau nuolatinių buveinių 
valstybėje narėje, kurioje nėra įsikūrusi jo 
centrinė vadovybė ir kontrolės vienetas, 
kiekviena nuolatinė buveinė laikoma 
grupės nare;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 117
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) konsoliduotoji mokesčio bazė –
rezultatas, gautas susumavus visų grupės 
narių mokesčio bazes, apskaičiuotas pagal 
10 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 118
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) proporcingai paskirstyta dalis –
grupės konsoliduotosios mokesčio bazės 
dalis, priskirta grupės nariui taikant 86–
102 straipsniuose nurodytą formulę;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) finansinis turtas – susietų įmonių 
akcijos, paskolos susietoms įmonėms, kitų 
įmonių akcijų paketo dalis, paskolos 
įmonėms, su kuriomis įmonė susijusi dėl 
kitų įmonių akcijų paketo dalies, 
investicijos į ilgalaikį turtą, kitos paskolos 
ir nuosavas akcinis kapitalas, kiek pagal 
nacionalinius įstatymus jį leidžiama rodyti 
balanse;

(15) finansinis turtas – susietų įmonių 
akcijos, paskolos susietoms įmonėms, kitų 
įmonių akcijų paketo dalis, paskolos 
įmonėms, su kuriomis įmonė susijusi dėl 
kitų įmonių akcijų paketo dalies, 
investicijos į ilgalaikį turtą, kitos paskolos 
ir nuosavas akcinis kapitalas, kiek pagal 
bendras Europos Sąjungos taisykles jį 
leidžiama rodyti balanse;

Or. de

Pakeitimas 120
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kompetentinga institucija –
kiekvienos valstybės narės paskirta 

Išbraukta.
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institucija visiems šios direktyvos 
įgyvendinimo klausimams spręsti;

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 121
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kompetentinga institucija – kiekvienos 
valstybės narės paskirta institucija visiems 
šios direktyvos įgyvendinimo klausimams 
spręsti;

(21) kompetentinga institucija – kiekvienos 
valstybės narės arba rinkti mokesčius 
įpareigoto regiono paskirta institucija 
visiems šios direktyvos įgyvendinimo 
klausimams spręsti;

Or. en

Pakeitimas 122
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) pagrindinė mokesčių institucija –
valstybės narės, kurioje pagrindinis 
mokesčio mokėtojas yra rezidentas arba 
kurioje yra mokesčio mokėtojo ne 
rezidento nuolatinė buveinė, 
kompetentinga institucija;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 123
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) auditas – bet kokie užklausimai, 
patikros arba patikrinimai, kuriuos 
atlieka kompetentinga institucija, 
siekdama patikrinti, ar mokesčių 
mokėtojas laikosi šios direktyvos 
reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 124
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šios direktyvos nuostatas neturėtų 
būti pažeidžiamas pajamų iš mokesčių 
neutralumo principas, kuris išreiškiamas 
neigiamu poveikiu pajamų iš mokesčių 
lygiui valstybėse narėse. Remiantis tuo, 
kas anksčiau paminėta, valstybės narės 
gali nuspręsti, ar pasirinkti taikyti šios 
direktyvos nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS PASIRINKIMAS

MOKESČIO MOKĖTOJAI PAGAL 
ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTĄ 
SISTEMĄ 

Or. de

Pakeitimas 126
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS PASIRINKIMAS

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS TAIKYMO SRITIS

Or. pt

Pakeitimas 127
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistemos pasirinkimas Išbraukta.
1. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais yra rezidentė 
valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas.
2. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais nėra rezidentė 



PE478.376v01-00 62/226 AM\885627LT.doc

LT

valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas dėl 
valstybėje narėje savo išlaikomos 
nuolatinės buveinės.
3. Laikantis 1 ir 2 dalies, įmonė, kuri 
valstybėje narėje turi registruotą biurą, 
įregistravimo vietą arba pagrindinį 
administracijos centrą ir nėra pagal tos 
valstybės narės su trečiąja šalimi sudaryto 
susitarimo sąlygas laikoma rezidente toje 
trečiojoje šalyje mokesčio tikslais, laikoma 
rezidente mokesčio tikslais toje valstybėje 
narėje.
4. Jeigu pagal 3 dalį įmonė yra rezidentė 
daugiau negu vienoje valstybėje narėje, 
laikoma, kad ji yra rezidentė toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jos 
pagrindinis administracijos centras.
5. Jeigu laivybos grupės nario arba 
vežimo vidaus vandens keliais grupės 
nario pagrindinis administracijos centras 
yra laive, laikoma, kad jis yra laivo 
buveinės uosto valstybėje narėje arba, kai 
tokio buveinės uosto nėra, valstybėje 
narėje, kurioje laivo operatorius yra 
rezidentas.
6. Įmonė, kuri yra rezidentė valstybėje 
narėje ir kuri pasirenka šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, pagal tą sistemą turi 
mokėti pelno mokestį nuo visų pajamų iš 
bet kokio šaltinio, ar jos būtų gautos 
valstybėje narėje, kurioje ji yra rezidentė, 
ar už jos ribų.
7. Įmonė, kuri yra rezidentė trečiojoje 
šalyje ir kuri pasirenka šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, pagal tą sistemą turi 
mokėti pelno mokestį nuo visų pajamų iš 
veiklos, vykdomos per nuolatinę buveinę 
valstybėje narėje.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
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kriterijus atitinkantiems) subjektams.

Pakeitimas 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistemos pasirinkimas MOKESČIO MOKĖTOJAI

Or. de

Pakeitimas 129
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistemos pasirinkimas Rezidavimas mokesčių tikslais

Or. fr

Pakeitimas 130
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistemos pasirinkimas Sistemos taikymas

Or. pt

Pakeitimas 131
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įmonės, neminimos Rekomendacijoje 
2003/361/EB, kurioms taikoma ši 
direktyva, ir kurios mokesčių tikslais 
reziduoja valstybėje narėje, šioje 
direktyvoje numatytą sistemą taiko 
direktyvoje nustatytomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

BKPMB ne MVĮ turėtų būti privaloma, siekiant užpildyti ES pelno mokesčio sistemų spragas, 
didelėms įmonėms leidžiančias arbitraže nagrinėti nacionalinius skirtumus pelną dirbtinai 
nukreipiant taip, kad būtų galima sumažinti galiojančius mokesčių tarifus, kartais iki nulio.

Pakeitimas 132
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir
kuri mokesčio tikslais yra rezidentė 
valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal
direktyvoje nustatytas sąlygas.

1. Įmonei, kuri mokesčio tikslais yra 
rezidentė valstybėje narėje ir atitinka 
2 straipsnio 1 dalyje numatytus 
reikalavimus, privalomai taikoma šioje 
direktyvoje numatyta sistema direktyvoje 
nustatytomis sąlygomis.

Or. pt

Pakeitimas 133
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais yra rezidentė 
valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas.

1. Pagal Rekomendaciją 2003/361/EB 
įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir kuri 
mokesčio tikslais yra rezidentė valstybėje 
narėje, gali pasirinkti šioje direktyvoje 
numatytą sistemą pagal direktyvoje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 134
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais yra rezidentė 
valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas.

1. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais yra rezidentė 
valstybėje narėje, yra mokesčio mokėtoja 
pagal šioje direktyvoje numatytą sistemą 
pagal direktyvoje nustatytas sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 135
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais yra rezidentė 
valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas.

1. Įmonei, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais yra rezidentė 
valstybėje narėje, taikoma šioje 
direktyvoje numatyta sistema pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas.
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Or. fr

Pakeitimas 136
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir
kuri mokesčio tikslais nėra rezidentė 
valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal
direktyvoje nustatytas sąlygas dėl 
valstybėje narėje savo išlaikomos 
nuolatinės buveinės.

2. Įmonės, kuri mokesčio tikslais nėra 
rezidentė valstybėje narėje ir atitinka 
2 straipsnio 1 dalyje numatytus 
reikalavimus, valstybėse narėse turimoms 
nuolatinėms buveinėms taikoma šioje 
direktyvoje numatyta sistema direktyvoje 
nustatytomis sąlygomis.

Or. pt

Pakeitimas 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais nėra rezidentė 
valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas dėl 
valstybėje narėje savo išlaikomos 
nuolatinės buveinės.

2. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais nėra rezidentė 
valstybėje narėje, yra mokesčio mokėtoja 
pagal šioje direktyvoje numatytą sistemą 
pagal direktyvoje nustatytas sąlygas dėl 
valstybėje narėje savo išlaikomos 
nuolatinės buveinės.

Or. de

Pakeitimas 138
Liem Hoang Ngoc
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įmonė, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais nėra rezidentė 
valstybėje narėje, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas dėl 
valstybėje narėje savo išlaikomos 
nuolatinės buveinės.

2. Įmonei, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais nėra rezidentė 
valstybėje narėje, taikoma šioje 
direktyvoje numatyta sistema pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas dėl 
valstybėje narėje savo išlaikomos 
nuolatinės buveinės.

Or. fr

Pakeitimas 139
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Įmonė, kuri yra rezidentė valstybėje 
narėje ir kuri pasirenka šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, pagal tą sistemą turi 
mokėti pelno mokestį nuo visų pajamų iš 
bet kokio šaltinio, ar jos būtų gautos 
valstybėje narėje, kurioje ji yra rezidentė, 
ar už jos ribų.

6. Įmonei, kuri yra rezidentė valstybėje 
narėje ir kuriai taikoma šioje direktyvoje 
numatyta sistema, pagal tą sistemą turi 
mokėti pelno mokestį nuo visų pajamų iš 
bet kokio šaltinio, ar jos būtų gautos 
valstybėje narėje, kurioje ji yra rezidentė, 
ar už jos ribų.

Or. fr

Pakeitimas 140
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Įmonė, kuri yra rezidentė valstybėje 
narėje ir kuri pasirenka šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, pagal tą sistemą turi 

6. Įmonė, kuri yra rezidentė valstybėje 
narėje, pagal šioje direktyvoje numatytą
sistemą turi mokėti pelno mokestį nuo visų 
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mokėti pelno mokestį nuo visų pajamų iš 
bet kokio šaltinio, ar jos būtų gautos 
valstybėje narėje, kurioje ji yra rezidentė, 
ar už jos ribų.

pajamų iš bet kokio šaltinio, ar jos būtų 
gautos valstybėje narėje, kurioje ji yra 
rezidentė, ar už jos ribų.

Or. pt

Pakeitimas 141
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Įmonė, kuri yra rezidentė trečiojoje 
šalyje ir kuri pasirenka šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, pagal tą sistemą turi 
mokėti pelno mokestį nuo visų pajamų iš 
veiklos, vykdomos per nuolatinę buveinę 
valstybėje narėje.

7. Įmonė, kuri yra rezidentė trečiojoje 
šalyje ir kuri pasirenka šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, pagal šioje direktyvoje 
numatytą sistemą turi mokėti pelno 
mokestį nuo visų pajamų iš veiklos, 
vykdomos per nuolatinę buveinę valstybėje 
narėje.

Or. pt

Pakeitimas 142
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Įmonė, kuri yra rezidentė trečiojoje 
šalyje ir kuri pasirenka šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, pagal tą sistemą turi 
mokėti pelno mokestį nuo visų pajamų iš 
veiklos, vykdomos per nuolatinę buveinę 
valstybėje narėje.

7. Įmonei, kuri yra rezidentė trečiojoje 
šalyje ir kuriai taikoma šioje direktyvoje 
numatyta sistema, pagal tą sistemą turi 
mokėti pelno mokestį nuo visų pajamų iš 
veiklos, vykdomos per nuolatinę buveinę 
valstybėje narėje.

Or. fr
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Pakeitimas 143
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonei, kuri turi teisę pasirinkti ir 
pasirenka šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, nebetaikoma nacionalinė pelno 
mokesčio tvarka visais šioje direktyvoje 
reguliuojamais klausimais, jeigu 
nenumatyta kitaip.

Įmonei, kuriai taikoma šioje direktyvoje 
numatyta sistema, nebetaikoma 
nacionalinė pelno mokesčio tvarka visais 
šioje direktyvoje reguliuojamais 
klausimais, jeigu nenumatyta kitaip.

Or. fr

Pakeitimas 144
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonei, kuri turi teisę pasirinkti ir 
pasirenka šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, nebetaikoma nacionalinė pelno 
mokesčio tvarka visais šioje direktyvoje 
reguliuojamais klausimais, jeigu 
nenumatyta kitaip.

Įmonei, kuri turi teisę pasirinkti, 
nebetaikoma nacionalinė pelno mokesčio 
tvarka visais šioje direktyvoje 
reguliuojamais klausimais, jeigu 
nenumatyta kitaip.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams.

Pakeitimas 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonei, kuri turi teisę pasirinkti ir 
pasirenka šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, nebetaikoma nacionalinė pelno 
mokesčio tvarka visais šioje direktyvoje 
reguliuojamais klausimais, jeigu 
nenumatyta kitaip.

Įmonei, kuriai taikoma šioje direktyvoje
numatyta sistema ir kuri dėl to yra 
mokesčio mokėtoja, nebetaikoma 
nacionalinė pelno mokesčio tvarka visais 
šioje direktyvoje reguliuojamais 
klausimais, jeigu nenumatyta kitaip.

Or. de

Pakeitimas 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiausias mokesčio tarifas 
Europos Sąjungos teritorijoje taikomas
mažiausias pelno mokesčio tarifas, kurio 
nominalioji vertė negali būti mažesnė kaip 
25 %. Kitus mokesčio tarifus valstybės 
narės gali nustatyti pačios.

Or. de

Pakeitimas 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gauto pelno paskirstymas; Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 148
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gauto pelno paskirstymas; Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 149
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gauto pelno paskirstymas; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pajamos už perleistas akcijas; Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 151
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pajamos už perleistas akcijas; Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nuolatinės buveinės trečiojoje šalyje 
pajamos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 153
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskaitomos išlaidos apima visas 
pardavimo sąnaudas ir išlaidas, išskaičius 
pridėtinės vertės mokestį, kurias mokesčio 
mokėtojas patiria siekdamas gauti pajamų 
arba jas užsitikrinti, įskaitant mokslinių
tyrimų ir plėtros sąnaudas bei sąnaudas, 
susidariusias dėl didinamo nuosavo 
kapitalo arba skolos verslo reikmėms.

Atskaitomos išlaidos apima visas 
pardavimo sąnaudas ir išlaidas, išskaičius 
pridėtinės vertės mokestį, kurias mokesčio 
mokėtojas patiria siekdamas gauti pajamų 
arba jas užsitikrinti, įskaitant mokslinių 
tyrimų ir plėtros sąnaudas, jei jos 
panaudojamos turtui įsigyti ar sukurti, bei 
sąnaudas, susidariusias dėl didinamo 
nuosavo kapitalo arba skolos verslo 
reikmėms.

Or. de

Pakeitimas 154
Ramon Tremosa i Balcells



AM\885627LT.doc 73/226 PE478.376v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) premijos ir kompensacijos už veiklą;

Or. en

Pakeitimas 155
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) mokesčiai, išvardyti III priede, išskyrus 
akcizo mokesčius energetikos 
produktams, alkoholiui, alkoholiniams 
gėrimams ir tabako gaminiams.

j) mokesčiai, išvardyti III priede.

Or. fr

Pakeitimas 156
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies j punkto, valstybė 
narė gali leisti išskaityti vieną ar daugiau 
III priede išvardytų mokesčių. Grupės 
atveju bet koks toks išskaitymas taikomas 
grupės narių, kurie toje valstybėje narėje 
yra rezidentai arba turi buveinę, 
proporcingai paskirstytai daliai.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 157
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengdamos nuostatas, įmonės veikia 
remdamosi nacionaliniais ir tarptautiniais 
apskaitos standartais.

Or. lv

Pakeitimas 158
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) draudimo įmonių techniniai atidėjiniai, 
nustatyti pagal Direktyvą 91/674/EEB, 
atskaitomi, išskyrus svyravimo išlyginimo 
atidėjinius. Valstybė narė gali numatyti
svyravimo išlyginimo atidėjinių 
atskaitymą. Grupės atveju bet koks toks 
svyravimo išlyginimo atidėjinių 
atskaitymas taikomas grupės narių, kurie 
toje valstybėje narėje yra rezidentai arba 
turi buveinę, proporcingai paskirstytai 
daliai. Atskaitomos sumos peržiūrimos ir 
patikslinamos kiekvienų mokestinių metų 
pabaigoje. Būsimais metais apskaičiuojant 
mokesčio bazę atsižvelgiama į sumas, 
kurios jau atskaitytos.

c) draudimo įmonių techniniai atidėjiniai, 
nustatyti pagal Direktyvą 91/674/EEB, 
atskaitomi, išskyrus svyravimo išlyginimo 
atidėjinius. Valstybė narė, kuri pagal 
Direktyvos 91/674/EEB 62 straipsnį 
pasirinko taikyti komercinės teisės 
nuostatą dėl svyravimo išlyginimo 
atidėjinių, turi leisti juos atskaityti. Grupės 
atveju bet koks toks svyravimo išlyginimo 
atidėjinių atskaitymas taikomas grupės 
narių, kurie toje valstybėje narėje yra 
rezidentai arba turi buveinę, proporcingai 
paskirstytai daliai. Atskaitomos sumos 
peržiūrimos ir patikslinamos kiekvienų 
mokestinių metų pabaigoje. Būsimais 
metais apskaičiuojant mokesčio bazę 
atsižvelgiama į sumas, kurios jau 
atskaitytos.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios pagal Direktyvos 91/674/EEB 62 straipsnį nustatė komercinės teisės 
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pareigą suformuoti svyravimo išlyginimo atidėjinius, kaip nustatyta Direktyvos 91/674/EEB 
30 straipsnyje, turi juos pripažinti ir mokestiniu aspektu, kalbant apie BKPMB. Svyravimo 
išlyginimo atidėjinių nepripažinus mokesčių teisės aspektu, nepriimtina ir komercinės teisės 
pareiga juos suformuoti. Svyravimo išlyginimo atidėjiniai yra pasiteisinusi apsaugos 
priemonė didelių nuostolių atveju.

Pakeitimas 159
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kitas nei 36 ir 40 straipsniuose 
nurodytas ilgalaikis turtas nudėvimas kaip 
bendras grupės turtas pagal metinę 25 %
nusidėvėjimo bazės normą.

1. Kitas nei 36 ir 40 straipsniuose 
nurodytas ilgalaikis turtas nudėvimas kaip 
bendras grupės turtas pagal metinę 20 %
nusidėvėjimo bazės normą.

Or. de

Pakeitimas 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokesčio mokėtojo arba mokesčio 
mokėtojo ne rezidento nuolatinės buveinės 
mokestiniais metais patiriami nuostoliai 
gali būti atskaitomi vėlesniais mokestiniais 
metais, jeigu šioje direktyvoje nenumatyta 
kitaip.

1. Mokesčio mokėtojo arba mokesčio 
mokėtojo ne rezidento nuolatinės buveinės 
mokestiniais metais patiriami nuostoliai 
gali būti atskaitomi per septynerius po to 
einančius mokestinius metus, jeigu šioje 
direktyvoje nenumatyta kitaip. Viršijus 
1 mln. EUR ribą, nuostolių perkėlimas į 
būsimą laikotarpį ribojamas iki 60 % 
metinių pajamų, viršijančių 1 mln. EUR.

Or. de
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Pakeitimas 161
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS TAIKYMO PRADŽIĄ IR 
PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIOS 
NUOSTATOS

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS TAIKYMO PRADŽIĄ 
REGLAMENTUOJANČIOS 
NUOSTATOS

Or. fr

Pakeitimas 162
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS TAIKYMO PRADŽIĄ IR 
PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIOS 
NUOSTATOS

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS ĮSIGALIOJIMĄ
REGLAMENTUOJANČIOS 
NUOSTATOS

Or. pt

Pakeitimas 163
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS TAIKYMO PRADŽIĄ IR 
PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIOS 
NUOSTATOS

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS TAIKYMO PRADŽIĄ 
REGLAMENTUOJANČIOS 
NUOSTATOS

Or. fr
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Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams, taigi jokiu būdu nenutraukti sistemos taikymo.

Pakeitimas 164
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas pasirenka taikyti 
šioje direktyvoje numatytą sistemą, visas
turtas ir įsipareigojimai pripažįstami jų 
verte, kuri apskaičiuojama pagal 
nacionalines mokesčių taisykles iš karto 
prieš tą dieną, kurią pradedama taikyti 
sistema, jeigu šioje direktyvoje nenumatyta 
kitaip.

Visas turtas ir įsipareigojimai pripažįstami 
jų verte, kuri apskaičiuojama pagal 
nacionalines mokesčių taisykles iš karto 
prieš tą dieną, kurią pradedama taikyti 
sistema, jeigu šioje direktyvoje nenumatyta 
kitaip.

Or. pt

Pakeitimas 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas pasirenka taikyti
šioje direktyvoje numatytą sistemą, visas 
turtas ir įsipareigojimai pripažįstami jų 
verte, kuri apskaičiuojama pagal 
nacionalines mokesčių taisykles iš karto 
prieš tą dieną, kurią pradedama taikyti 
sistema, jeigu šioje direktyvoje nenumatyta 
kitaip.

Jei mokesčio mokėtojui taikoma šioje 
direktyvoje numatyta sistema, visas turtas 
ir įsipareigojimai pripažįstami jų verte, kuri 
apskaičiuojama pagal nacionalines 
mokesčių taisykles iš karto prieš tą dieną,
kurią pradedama taikyti sistema, jeigu šioje 
direktyvoje nenumatyta kitaip.

Or. de
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Pakeitimas 166
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas pasirenka taikyti
šioje direktyvoje numatytą sistemą, visas 
turtas ir įsipareigojimai pripažįstami jų 
verte, kuri apskaičiuojama pagal 
nacionalines mokesčių taisykles iš karto 
prieš tą dieną, kurią pradedama taikyti 
sistema, jeigu šioje direktyvoje nenumatyta 
kitaip.

Kai mokesčio mokėtojui taikoma šioje 
direktyvoje numatyta sistema, visas turtas 
ir įsipareigojimai pripažįstami jų verte, kuri 
apskaičiuojama pagal nacionalines 
mokesčių taisykles iš karto prieš tą dieną, 
kurią pradedama taikyti sistema, jeigu šioje 
direktyvoje nenumatyta kitaip.

Or. fr

Pakeitimas 167
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas pasirenka taikyti
šioje direktyvoje numatytą sistemą, visas 
turtas ir įsipareigojimai pripažįstami jų 
verte, kuri apskaičiuojama pagal 
nacionalines mokesčių taisykles iš karto 
prieš tą dieną, kurią pradedama taikyti 
sistema, jeigu šioje direktyvoje nenumatyta 
kitaip.

Kai mokesčio mokėtojui taikoma šioje 
direktyvoje numatyta sistema, visas turtas 
ir įsipareigojimai pripažįstami jų verte, kuri 
apskaičiuojama pagal nacionalines 
mokesčių taisykles iš karto prieš tą dieną, 
kurią pradedama taikyti sistema, jeigu šioje 
direktyvoje nenumatyta kitaip.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams.
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Pakeitimas 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajamos ir išlaidos, kurios pagal 24 
straipsnio 2 ir 3 dalis laikomos 
sukauptomis arba atsiradusiomis prieš 
mokesčio mokėtojui pasirenkant šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, bet kurios 
dar nebuvo įtrauktos į mokesčio bazę pagal 
anksčiau mokesčio mokėtojui taikytą 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, 
pridedamos prie mokesčio bazės arba, 
atitinkamais atvejais, iš jos atskaitomos, 
atsižvelgiant į nacionalinio įstatymo 
taisykles dėl laiko.

Pajamos ir išlaidos, kurios pagal 24 
straipsnio 2 ir 3 dalis laikomos 
sukauptomis arba atsiradusiomis prieš tai, 
kol mokesčio mokėtojui pradėta taikyti
šioje direktyvoje numatyta sistema, bet 
kurios dar nebuvo įtrauktos į mokesčio 
bazę pagal anksčiau mokesčio mokėtojui 
taikytą nacionalinį pelno mokesčio 
įstatymą, pridedamos prie mokesčio bazės 
arba, atitinkamais atvejais, iš jos 
atskaitomos, atsižvelgiant į nacionalinio 
įstatymo taisykles dėl laiko.

Or. de

Pakeitimas 169
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajamos ir išlaidos, kurios pagal 
24 straipsnio 2 ir 3 dalis laikomos 
sukauptomis arba atsiradusiomis prieš 
mokesčio mokėtojui pasirenkant šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, bet kurios 
dar nebuvo įtrauktos į mokesčio bazę pagal 
anksčiau mokesčio mokėtojui taikytą 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, 
pridedamos prie mokesčio bazės arba, 
atitinkamais atvejais, iš jos atskaitomos, 
atsižvelgiant į nacionalinio įstatymo 
taisykles dėl laiko.

Pajamos ir išlaidos, kurios pagal 
24 straipsnio 2 ir 3 dalis laikomos 
sukauptomis arba atsiradusiomis prieš šioje 
direktyvoje numatytos sistemos 
įsigaliojimą, bet kurios dar nebuvo 
įtrauktos į mokesčio bazę pagal anksčiau 
mokesčio mokėtojui taikytą nacionalinį 
pelno mokesčio įstatymą, pridedamos prie 
mokesčio bazės arba, atitinkamais atvejais, 
iš jos atskaitomos, atsižvelgiant į 
nacionalinio įstatymo taisykles dėl laiko.

Or. pt
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Pakeitimas 170
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajamos ir išlaidos, kurios pagal 24 
straipsnio 2 ir 3 dalis laikomos 
sukauptomis arba atsiradusiomis prieš 
mokesčio mokėtojui pasirenkant šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, bet kurios 
dar nebuvo įtrauktos į mokesčio bazę pagal 
anksčiau mokesčio mokėtojui taikytą 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, 
pridedamos prie mokesčio bazės arba, 
atitinkamais atvejais, iš jos atskaitomos, 
atsižvelgiant į nacionalinio įstatymo 
taisykles dėl laiko.

Pajamos ir išlaidos, kurios pagal 24 
straipsnio 2 ir 3 dalis laikomos 
sukauptomis arba atsiradusiomis prieš 
mokesčio mokėtojui taikant šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, bet kurios 
dar nebuvo įtrauktos į mokesčio bazę pagal 
anksčiau mokesčio mokėtojui taikytą 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, 
pridedamos prie mokesčio bazės arba, 
atitinkamais atvejais, iš jos atskaitomos, 
atsižvelgiant į nacionalinio įstatymo 
taisykles dėl laiko.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams.

Pakeitimas 171
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš mokesčio bazės atskaitomos pajamos, 
kurios buvo apmokestintos pagal prieš 
mokesčio mokėtojui pasirenkant sistemą
taikytą nacionalinį pelno mokesčio 
įstatymą ir kurių suma didesnė už sumą, 
kuri būtų buvusi įtraukta į mokesčio bazę 
pagal 24 straipsnio 2 dalį.

Iš mokesčio bazės atskaitomos pajamos, 
kurios buvo apmokestintos pagal prieš 
numatytos sistemos įsigaliojimą taikytą 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą ir 
kurių suma didesnė už sumą, kuri būtų 
buvusi įtraukta į mokesčio bazę pagal 
24 straipsnio 2 dalį.



AM\885627LT.doc 81/226 PE478.376v01-00

LT

Or. pt

Pakeitimas 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš mokesčio bazės atskaitomos pajamos, 
kurios buvo apmokestintos pagal prieš 
mokesčio mokėtojui pasirenkant sistemą 
taikytą nacionalinį pelno mokesčio 
įstatymą ir kurių suma didesnė už sumą, 
kuri būtų buvusi įtraukta į mokesčio bazę 
pagal 24 straipsnio 2 dalį.

Iš mokesčio bazės atskaitomos pajamos, 
kurios buvo apmokestintos pagal prieš 
mokesčio mokėtojui pradėjus taikyti
sistemą taikytą nacionalinį pelno mokesčio 
įstatymą ir kurių suma didesnė už sumą, 
kuri būtų buvusi įtraukta į mokesčio bazę 
pagal 24 straipsnio 2 dalį.

Or. de

Pakeitimas 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atidėjiniai, atidėjiniai pensijoms ir 
blogos skolos atskaitymai, numatyti 25, 26 
ir 27 straipsniuose, atskaitomi tik tiek, kiek 
jie susidaro dėl veiklos arba sandorių, kurie 
vykdomi mokesčio mokėtojui pasirinkus
šioje direktyvoje numatytą sistemą.

1. Atidėjiniai, atidėjiniai pensijoms ir 
blogos skolos atskaitymai, numatyti 25, 26 
ir 27 straipsniuose, atskaitomi tik tiek, kiek 
jie susidaro dėl veiklos arba sandorių, kurie 
vykdomi mokesčio mokėtojui pradėjus 
taikyti šioje direktyvoje numatytą sistemą.

Or. de

Pakeitimas 174
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atidėjiniai, atidėjiniai pensijoms ir 
blogos skolos atskaitymai, numatyti 25, 26 
ir 27 straipsniuose, atskaitomi tik tiek, kiek 
jie susidaro dėl veiklos arba sandorių, kurie 
vykdomi mokesčio mokėtojui pasirinkus
šioje direktyvoje numatytą sistemą.

1. Atidėjiniai, atidėjiniai pensijoms ir 
blogos skolos atskaitymai, numatyti 25, 26 
ir 27 straipsniuose, atskaitomi tik tiek, kiek 
jie susidaro dėl veiklos arba sandorių, kurie 
vykdomi įsigaliojus šioje direktyvoje 
numatytai sistemai.

Or. pt

Pakeitimas 175
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atidėjiniai, atidėjiniai pensijoms ir 
blogos skolos atskaitymai, numatyti 25, 26 
ir 27 straipsniuose, atskaitomi tik tiek, kiek 
jie susidaro dėl veiklos arba sandorių, kurie 
vykdomi mokesčio mokėtojui pasirinkus
šioje direktyvoje numatytą sistemą.

1. Atidėjiniai, atidėjiniai pensijoms ir 
blogos skolos atskaitymai, numatyti 25, 26 
ir 27 straipsniuose, atskaitomi tik tiek, kiek 
jie susidaro dėl veiklos arba sandorių, kurie 
vykdomi mokesčio mokėtojui prisijungus 
prie šioje direktyvoje numatytos sistemos.

Or. en

Pakeitimas 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atskaitomos išlaidos, patirtos dėl veiklos 
arba sandorių, kurie vykdyti prieš 
mokesčio mokėtojui pasirinkus taikyti šią 
sistemą, bet dėl kurių atskaitymai nedaryti.

2. Atskaitomos išlaidos, patirtos dėl veiklos 
arba sandorių, kurie vykdyti prieš 
mokesčio mokėtojui pradėjus taikyti šią 
sistemą, bet dėl kurių atskaitymai nedaryti.

Or. de
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Pakeitimas 177
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atskaitomos išlaidos, patirtos dėl veiklos 
arba sandorių, kurie vykdyti prieš 
mokesčio mokėtojui pasirinkus taikyti šią 
sistemą, bet dėl kurių atskaitymai nedaryti.

2. Atskaitomos išlaidos, patirtos dėl veiklos 
arba sandorių, kurie vykdyti iki šios 
sistemos įsigaliojimo, bet dėl kurių 
atskaitymai nedaryti.

Or. pt

Pakeitimas 178
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sumos, atskaitytos prieš pasirinkus 
sistemą, negali būti vėl atskaitomos.

3. Sumos, atskaitytos iki šios sistemos 
įsigaliojimo, negali būti vėl atskaitomos.

Or. pt

Pakeitimas 179
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostoliai prieš pradedant taikyti sistemą Išbraukta.
Kai mokesčio mokėtojas patiria nuostolių 
prieš pasirinkdamas šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, kurie galėtų būti 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
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nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, bet 
dar nebuvo užskaityti apmokestinamu 
pelnu, tie nuostoliai gali būti atskaitomi iš 
mokesčio bazės tiek, kiek numatyta pagal 
tą nacionalinį įstatymą.

Or. en

Pakeitimas 180
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostoliai prieš pradedant taikyti sistemą Nuostoliai iki sistemos įsigaliojimo

Or. pt

Pakeitimas 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas patiria nuostolių 
prieš pasirinkdamas šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, kurie galėtų būti 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, bet 
dar nebuvo užskaityti apmokestinamu 
pelnu, tie nuostoliai gali būti atskaitomi iš 
mokesčio bazės tiek, kiek numatyta pagal 
tą nacionalinį įstatymą.

Kai mokesčio mokėtojas patiria nuostolių 
prieš tai, kol jam pradedama taikyti šioje 
direktyvoje numatyta sistema, kurie galėtų 
būti perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, bet 
dar nebuvo užskaityti apmokestinamu 
pelnu, tie nuostoliai gali būti atskaitomi iš 
mokesčio bazės tiek, kiek numatyta pagal 
tą nacionalinį įstatymą.

Or. de

Pakeitimas 182
Miguel Portas



AM\885627LT.doc 85/226 PE478.376v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas patiria nuostolių 
prieš pasirinkdamas šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, kurie galėtų būti 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, bet 
dar nebuvo užskaityti apmokestinamu 
pelnu, tie nuostoliai gali būti atskaitomi iš 
mokesčio bazės tiek, kiek numatyta pagal 
tą nacionalinį įstatymą.

Kai nuostoliai patiriami iki šioje 
direktyvoje numatytos sistemos 
įsigaliojimo, kurie galėtų būti perkeliami į 
būsimą laikotarpį pagal nacionalinį pelno 
mokesčio įstatymą, bet dar nebuvo 
užskaityti apmokestinamu pelnu, tie 
nuostoliai gali būti atskaitomi iš mokesčio 
bazės tiek, kiek numatyta pagal tą 
nacionalinį įstatymą.

Or. pt

Pakeitimas 183
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas patiria nuostolių 
prieš pasirinkdamas šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, kurie galėtų būti 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, bet 
dar nebuvo užskaityti apmokestinamu 
pelnu, tie nuostoliai gali būti atskaitomi iš 
mokesčio bazės tiek, kiek numatyta pagal 
tą nacionalinį įstatymą.

Kai mokesčio mokėtojas patiria nuostolių 
prieš prisijungdamas prie šioje direktyvoje 
numatytos sistemos, kurie galėtų būti 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, bet 
dar nebuvo užskaityti apmokestinamu 
pelnu, tie nuostoliai gali būti atskaitomi iš 
mokesčio bazės tiek, kiek numatyta pagal 
tą nacionalinį įstatymą.

Or. en

Pakeitimas 184
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji sistemos nebetaikymo taisyklė Išbraukta.
Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo turtas ir 
įsipareigojimai pripažįstami jų verte, kuri 
apskaičiuota pagal sistemos taisykles, 
jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.

Or. fr

Pakeitimas 185
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji sistemos nebetaikymo taisyklė Išbraukta.
Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo turtas ir 
įsipareigojimai pripažįstami jų verte, kuri 
apskaičiuota pagal sistemos taisykles, 
jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.

Or. pt

Pakeitimas 186
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji sistemos nebetaikymo taisyklė Išbraukta.
Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo turtas ir 
įsipareigojimai pripažįstami jų verte, kuri 
apskaičiuota pagal sistemos taisykles, 
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jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams, taigi jokiu būdu nenutraukti sistemos taikymo.

Pakeitimas 187
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo turtas ir 
įsipareigojimai pripažįstami jų verte, kuri 
apskaičiuota pagal sistemos taisykles, 
jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.

Išbraukta

Or. pt

Pakeitimas 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo turtas ir 
įsipareigojimai pripažįstami jų verte, kuri 
apskaičiuota pagal sistemos taisykles, jeigu 
šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.

Jei įmonės teisinė forma pasikeičia taip, 
kad jai nebetaikoma nuostata dėl šioje 
direktyvoje numatytos sistemos taikymo, 
jos turtas ir įsipareigojimai pripažįstami jų 
verte, kuri apskaičiuota pagal sistemos 
taisykles, jeigu šioje direktyvoje 
nenumatyta kitaip.

Or. de
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Pakeitimas 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu mokesčių mokėtojas palieka šia 
direktyva numatytą sistemą, jam leidžiama 
į ją sugrįžti ne anksčiau kaip po trijų 
metų.

Or. en

Pagrindimas

Šį laikotarpį būtina nustatyti siekiant sumažinti agresyvaus mokesčių planavimo riziką, kai 
derinama BKPMB ir nacionalinė grynųjų pinigų vežimo sistema, ir jos dažnai kaitomos.

Pakeitimas 190
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupės ilgalaikio turto nudėvėjimas Išbraukta.
Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo bendro 
grupės turto dalis pagal šioje direktyvoje 
numatytą sistemą toliau taikytinų 
nacionalinių mokesčių taisyklių tikslais 
pripažįstama kaip viena grupės turto 
dalis, kuri nudėvima pagal mažėjančio 
balanso metodą pagal metinę 25 % 
normą.

Or. fr

Pakeitimas 191
Miguel Portas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupės ilgalaikio turto nudėvėjimas Išbraukta
Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo bendro 
grupės turto dalis pagal šioje direktyvoje 
numatytą sistemą toliau taikytinų 
nacionalinių mokesčių taisyklių tikslais 
pripažįstama kaip viena grupės turto 
dalis, kuri nudėvima pagal mažėjančio 
balanso metodą pagal metinę 25 % 
normą.

Or. pt

Pakeitimas 192
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupės ilgalaikio turto nudėvėjimas Išbraukta.
Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo bendro 
grupės turto dalis pagal šioje direktyvoje 
numatytą sistemą toliau taikytinų 
nacionalinių mokesčių taisyklių tikslais 
pripažįstama kaip viena grupės turto 
dalis, kuri nudėvima pagal mažėjančio 
balanso metodą pagal metinę 25 % 
normą.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams, taigi jokiu būdu nenutraukti sistemos taikymo.
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Pakeitimas 193
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo bendro 
grupės turto dalis pagal šioje direktyvoje 
numatytą sistemą toliau taikytinų 
nacionalinių mokesčių taisyklių tikslais 
pripažįstama kaip viena grupės turto 
dalis, kuri nudėvima pagal mažėjančio 
balanso metodą pagal metinę 25 % 
normą.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčio mokėtojas palieka šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, jo bendro 
grupės turto dalis pagal šioje direktyvoje 
numatytą sistemą toliau taikytinų 
nacionalinių mokesčių taisyklių tikslais 
pripažįstama kaip viena grupės turto dalis, 
kuri nudėvima pagal mažėjančio balanso 
metodą pagal metinę 25 % normą.

Jei įmonės teisinė forma pasikeičia taip, 
kad jai nebetaikoma nuostata dėl šioje 
direktyvoje numatytos sistemos taikymo, 
jos bendro grupės turto dalis pagal šioje 
direktyvoje numatytą sistemą toliau 
taikytinų nacionalinių mokesčių taisyklių 
tikslais pripažįstama kaip viena grupės 
turto dalis, kuri nudėvima pagal 
mažėjančio balanso metodą pagal metinę 
25 % normą.

Or. de

Pakeitimas 195
Liem Hoang Ngoc



AM\885627LT.doc 91/226 PE478.376v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgalaikės sutartys paliekant sistemą Išbraukta.
Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka 
sistemą, dėl ilgalaikių sutarčių 
susidarančios pajamos ir išlaidos 
vertinamos pagal toliau taikytiną 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą. 
Tačiau į pajamas ir išlaidas, į kurias jau 
atsižvelgta mokesčio tikslais pagal šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, dar kartą 
neatsižvelgiama.

Or. fr

Pakeitimas 196
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgalaikės sutartys paliekant sistemą Išbraukta.
Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka 
sistemą, dėl ilgalaikių sutarčių 
susidarančios pajamos ir išlaidos 
vertinamos pagal toliau taikytiną 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą. 
Tačiau į pajamas ir išlaidas, į kurias jau 
atsižvelgta mokesčio tikslais pagal šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, dar kartą 
neatsižvelgiama.

Or. pt

Pakeitimas 197
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgalaikės sutartys paliekant sistemą Išbraukta.
Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka 
sistemą, dėl ilgalaikių sutarčių 
susidarančios pajamos ir išlaidos 
vertinamos pagal toliau taikytiną 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą. 
Tačiau į pajamas ir išlaidas, į kurias jau 
atsižvelgta mokesčio tikslais pagal šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, dar kartą 
neatsižvelgiama.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams, taigi jokiu būdu nenutraukti sistemos taikymo.

Pakeitimas 198
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka 
sistemą, dėl ilgalaikių sutarčių 
susidarančios pajamos ir išlaidos 
vertinamos pagal toliau taikytiną 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą. 
Tačiau į pajamas ir išlaidas, į kurias jau 
atsižvelgta mokesčio tikslais pagal šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, dar kartą 
neatsižvelgiama.

Išbraukta.

Or. pt
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Pakeitimas 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka 
sistemą, dėl ilgalaikių sutarčių 
susidarančios pajamos ir išlaidos 
vertinamos pagal toliau taikytiną 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą. 
Tačiau į pajamas ir išlaidas, į kurias jau 
atsižvelgta mokesčio tikslais pagal šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, dar kartą 
neatsižvelgiama.

Jei įmonės teisinė forma pasikeičia taip, 
kad jai nebetaikoma nuostata dėl sistemos 
taikymo, dėl ilgalaikių sutarčių 
susidarančios pajamos ir išlaidos 
vertinamos pagal toliau taikytiną 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą. 
Tačiau į pajamas ir išlaidas, į kurias jau 
atsižvelgta mokesčio tikslais pagal šioje 
direktyvoje numatytą sistemą, dar kartą 
neatsižvelgiama.

Or. de

Pakeitimas 200
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidėjiniai ir atskaitymai paliekant 
sistemą

Išbraukta.

Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka 
šioje direktyvoje numatytą sistemą, 
išlaidos, kurios jau buvo atskaitytos pagal 
25–27 straipsnius, dar kartą 
neatskaitomos.

Or. fr

Pakeitimas 201
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidėjiniai ir atskaitymai paliekant 
sistemą

Išbraukta.

Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka 
šioje direktyvoje numatytą sistemą, 
išlaidos, kurios jau buvo atskaitytos pagal 
25–27 straipsnius, dar kartą 
neatskaitomos.

Or. pt

Pakeitimas 202
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidėjiniai ir atskaitymai paliekant 
sistemą

Išbraukta.

Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka 
šioje direktyvoje numatytą sistemą, 
išlaidos, kurios jau buvo atskaitytos pagal 
25–27 straipsnius, dar kartą 
neatskaitomos.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams, taigi jokiu būdu nenutraukti sistemos taikymo.

Pakeitimas 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po to, kai mokesčio mokėtojas palieka
šioje direktyvoje numatytą sistemą, 
išlaidos, kurios jau buvo atskaitytos pagal 
25–27 straipsnius, dar kartą neatskaitomos.

Jei įmonės teisinė forma pasikeičia taip, 
kad jai nebetaikoma nuostata dėl šioje 
direktyvoje numatytos sistemos taikymo, 
išlaidos, kurios jau buvo atskaitytos pagal 
25–27 straipsnius, dar kartą neatskaitomos.

Or. de

Pakeitimas 204
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostoliai paliekant sistemą Išbraukta.
Mokesčio mokėtojo patirti nuostoliai, 
kurie dar nebuvo užskaityti 
apmokestinamu pelnu pagal šioje 
direktyvoje numatytos sistemos taisykles, 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą.

Or. fr

Pakeitimas 205
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostoliai paliekant sistemą Išbraukta.
Mokesčio mokėtojo patirti nuostoliai, 
kurie dar nebuvo užskaityti 
apmokestinamu pelnu pagal šioje 
direktyvoje numatytos sistemos taisykles, 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
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nacionalinį pelno mokesčio įstatymą.

Or. pt

Pakeitimas 206
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostoliai paliekant sistemą Išbraukta.
Mokesčio mokėtojo patirti nuostoliai, 
kurie dar nebuvo užskaityti 
apmokestinamu pelnu pagal šioje 
direktyvoje numatytos sistemos taisykles, 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu įpareigojama sistemą taikyti reikalavimus atitinkantiems (t. y. konsolidavimo 
kriterijus atitinkantiems) subjektams, taigi jokiu būdu nenutraukti sistemos taikymo.

Pakeitimas 207
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčio mokėtojo patirti nuostoliai, 
kurie dar nebuvo užskaityti 
apmokestinamu pelnu pagal šioje 
direktyvoje numatytos sistemos taisykles, 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą.

Išbraukta

Or. pt
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Pakeitimas 208
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančios 
patronuojamosios įmonės

Išbraukta.

1. Reikalavimus atitinkančios 
patronuojamosios įmonės yra visos 
tiesioginės ir žemesnės grandies 
patronuojamosios įmonės, kurių 
patronuojančioji įmonė turi šias teises:
a) teisę turėti daugiau negu 50 % 
balsavimo teisių;
b) nuosavybės teisę, kuri sudaro daugiau 
negu 75 % įmonės kapitalo arba daugiau 
negu 75 % teisių, suteikiančių teisę į 
pelną.
2. Siekiant apskaičiuoti 1 dalyje nurodytas 
viršutines ribas įmonėms, kurios nėra 
tiesioginės patronuojamosios įmonės, 
taikomos šios taisyklės:
a) kai tik pasiekiama balsavimo teisių 
viršutinė riba tiesioginės ir žemesnės 
grandies patronuojamųjų įmonių 
atžvilgiu, laikoma, kad patronuojančioji 
įmonė turi 100 % tokių teisių;
b) teisė į pelną ir kapitalo nuosavybę 
apskaičiuojama padauginant kiekvienoje 
grandyje tarpinėse patronuojamosiose 
įmonėse turimą akcijų paketo dalį. 
Apskaičiuojant taip pat turi būti 
atsižvelgiama į nuosavybės teises, 
sudarančias 75 % arba mažiau, kurias 
tiesiogiai ar netiesiogiai turi 
patronuojančioji įmonė, įskaitant teises 
trečiojoje šalyje įsisteigusiose įmonėse.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 209
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalavimus atitinkančios 
patronuojamosios įmonės yra visos 
tiesioginės ir žemesnės grandies 
patronuojamosios įmonės, kurių 
patronuojančioji įmonė turi šias teises:

Išbraukta.

a) teisę turėti daugiau negu 50 % 
balsavimo teisių;
b) nuosavybės teisę, kuri sudaro daugiau 
negu 75 % įmonės kapitalo arba daugiau 
negu 75 % teisių, suteikiančių teisę į 
pelną.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 210
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalavimus atitinkančios 
patronuojamosios įmonės yra visos 
tiesioginės ir žemesnės grandies 
patronuojamosios įmonės, kurių 
patronuojančioji įmonė turi šias teises:

1. Reikalavimus atitinkančios 
patronuojamosios įmonės yra visos 
tiesioginės ir žemesnės grandies 
patronuojamosios įmonės, kurių 
patronuojančioji įmonė turi daugiau nei 
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50 % balsavimo teisių ir teisių į pelną:

Or. pt

Pakeitimas 211
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisę turėti daugiau negu 50 % 
balsavimo teisių;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisę turėti daugiau negu 50 %
balsavimo teisių;

a) teisę turėti daugiau negu 20 %
balsavimo teisių;

Or. de

Pakeitimas 213
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuosavybės teisę, kuri sudaro daugiau 
negu 75 % įmonės kapitalo arba daugiau 
negu 75 % teisių, suteikiančių teisę į 
pelną.

Išbraukta.
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Or. pt

Pakeitimas 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuosavybės teisę, kuri sudaro daugiau 
negu 75 % įmonės kapitalo arba daugiau 
negu 75 % teisių, suteikiančių teisę į pelną.

b) nuosavybės teisę, kuri sudaro daugiau 
negu 25 % įmonės kapitalo arba daugiau 
negu 25 % teisių, suteikiančių teisę į pelną.

Or. de

Pakeitimas 215
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant apskaičiuoti 1 dalyje nurodytas 
viršutines ribas įmonėms, kurios nėra 
tiesioginės patronuojamosios įmonės, 
taikomos šios taisyklės:

Išbraukta.

a) kai tik pasiekiama balsavimo teisių 
viršutinė riba tiesioginės ir žemesnės 
grandies patronuojamųjų įmonių
atžvilgiu, laikoma, kad patronuojančioji 
įmonė turi 100 % tokių teisių;
b) teisė į pelną ir kapitalo nuosavybę 
apskaičiuojama padauginant kiekvienoje 
grandyje tarpinėse patronuojamosiose 
įmonėse turimą akcijų paketo dalį. 
Apskaičiuojant taip pat turi būti 
atsižvelgiama į nuosavybės teises, 
sudarančias 75 % arba mažiau, kurias 
tiesiogiai ar netiesiogiai turi 
patronuojančioji įmonė, įskaitant teises 
trečiojoje šalyje įsisteigusiose įmonėse.
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Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 216
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisė į pelną ir kapitalo nuosavybę
apskaičiuojama padauginant kiekvienoje 
grandyje tarpinėse patronuojamosiose 
įmonėse turimą akcijų paketo dalį. 
Apskaičiuojant taip pat turi būti 
atsižvelgiama į nuosavybės teises, 
sudarančias 75 % arba mažiau, kurias 
tiesiogiai ar netiesiogiai turi 
patronuojančioji įmonė, įskaitant teises 
trečiojoje šalyje įsisteigusiose įmonėse.

b) teisė į pelną apskaičiuojama padauginant 
kiekvienoje grandyje tarpinėse 
patronuojamosiose įmonėse turimą akcijų 
paketo dalį. Visos nuosavybės teisės, kurias 
tiesiogiai ar netiesiogiai turi 
patronuojančioji įmonė, įskaitant teises 
trečiojoje šalyje įsisteigusiose įmonėse.

Or. pt

Pakeitimas 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisė į pelną ir kapitalo nuosavybę 
apskaičiuojama padauginant kiekvienoje 
grandyje tarpinėse patronuojamosiose 
įmonėse turimą akcijų paketo dalį. 
Apskaičiuojant taip pat turi būti 
atsižvelgiama į nuosavybės teises, 
sudarančias 75 % arba mažiau, kurias 
tiesiogiai ar netiesiogiai turi 
patronuojančioji įmonė, įskaitant teises 
trečiojoje šalyje įsisteigusiose įmonėse.

b) teisė į pelną ir kapitalo nuosavybę 
apskaičiuojama padauginant kiekvienoje 
grandyje tarpinėse patronuojamosiose 
įmonėse turimą akcijų paketo dalį. 
Apskaičiuojant taip pat turi būti 
atsižvelgiama į nuosavybės teises, 
sudarančias 25 % arba mažiau, kurias 
tiesiogiai ar netiesiogiai turi 
patronuojančioji įmonė, įskaitant teises 
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trečiojoje šalyje įsisteigusiose įmonėse.

Or. de

Pakeitimas 218
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupės sudarymas Išbraukta.
1. Mokesčio mokėtojas rezidentas grupę 
sudaro su:
a) savo visomis nuolatinėmis buveinėmis 
kitose valstybėse narėse;
b) savo visomis valstybėje narėje 
įsikūrusiomis reikalavimus atitinkančių 
patronuojamųjų įmonių, kurios yra 
rezidentės trečiojoje šalyje, nuolatinėmis 
buveinėmis;
c) visomis reikalavimus atitinkančiomis 
savo patronuojamosiomis įmonėmis, 
kurios yra rezidentės vienoje arba 
daugiau valstybių narių;
d) kitais mokesčio mokėtojais rezidentais, 
kurie yra tos pačios įmonės, kuri yra 
rezidentė trečiojoje šalyje ir atitinka 2 
straipsnio 2 dalies a punkte nustatytas 
sąlygas, reikalavimus atitinkančios 
patronuojamosios įmonės.
2. Mokesčių mokėtojas ne rezidentas 
sudaro visų savo nuolatinių buveinių, 
įsikūrusių valstybėse narėse ir visų savo 
reikalavimus atitinančių patronuojamųjų 
įmonių, kurios yra rezidentės vienoje ar 
daugiau valstybių narių, įskaitant 
nuolatines pastarųjų buveines valstybėse 
narėse, grupę.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 219
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nemokumas Išbraukta.
Nemoki arba likviduojama įmonė negali 
tapti grupės nare. Mokesčio mokėtojas, 
dėl kurio pateikta nemokumo deklaracija 
arba kuris yra likviduojamas, iš karto 
palieka grupę.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 220
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsolidavimo mastas Išbraukta.
1. Grupės narių mokesčio bazės 
konsoliduojamos.
2. Kai konsoliduotoji mokesčio bazė yra 
neigiama, nuostoliai perkeliami į būsimą 
laikotarpį ir užskaitomi kito laikotarpio 
teigiama konsoliduotąja mokesčio baze. 
Kai konsoliduotoji mokesčio bazė 
teigiama, ji paskirstoma pagal 86–102 
straipsnius.
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Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 221
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai konsoliduotoji mokesčio bazė yra 
neigiama, nuostoliai perkeliami į būsimą 
laikotarpį ir užskaitomi kito laikotarpio 
teigiama konsoliduotąja mokesčio baze. 
Kai konsoliduotoji mokesčio bazė 
teigiama, ji paskirstoma pagal 86–
102 straipsnius.

2. Kai konsoliduotoji mokesčio bazė yra 
neigiama, nuostoliai perkeliami į būsimą 
laikotarpį ir atskaitomi iš kito laikotarpio 
teigiamos konsoliduotosios mokesčio 
bazės. Kai konsoliduotoji mokesčio bazė 
teigiama, ji paskirstoma pagal 86–
102 straipsnius.

Or. pt

Pakeitimas 222
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu neigiama konsoliduotoji 
mokesčio bazė susidaro per pirmąjį 
mokesčių mokėtojo laikotarpį, ją galima 
perkelti į tris būsimus laikotarpius ir 
atskaityti iš atitinkamos teigiamos 
konsoliduotosios mokesčio bazės, jei tokių 
yra. Jeigu neigiama konsoliduotoji 
mokesčio bazė susidaro per antrąjį 
mokesčių mokėtojo laikotarpį, ją galima 
perkelti į du būsimus laikotarpius ir 
atskaityti iš atitinkamos teigiamos 
konsoliduotosios mokesčio bazės, jei tokių 
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yra.

Or. pt

Pakeitimas 223
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Konsoliduojant neatsižvelgiama į 
laikotarpį prieš įsigaliojant šiai direktyvai. 
Prieš šiai direktyvai įsigaliojant patirti 
nuostoliai negali būti konsoliduojami.

Or. en

Pakeitimas 224
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis
Netaikymas atgaline data

Konsoliduojamas tik apmokestinamas 
pelnas, gautas įsigaliojus šiai direktyvai.

Or. fr

Pakeitimas 225
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis
Nuostolių negalima perkelti į būsimą 
laikotarpį daugiau kaip 5 metus.

Or. en

Pakeitimas 226
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikas Išbraukta.
1. 54 straipsnyje nurodytų viršutinių ribų 
privaloma laikytis per visus mokestinius 
metus.
2. Nepaisant 1 dalies, mokesčio mokėtojas 
tampa grupės nariu tą dieną, kurią 
pasiekiamos 54 straipsnyje nustatytos 
viršutinės ribos. Viršutinių ribų turi būti 
laikomasi mažiausiai devynis mėnesius iš 
eilės, priešingu atveju laikoma, kad 
mokesčio mokėtojas niekada nebuvo 
grupės nariu.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 227
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, mokesčio mokėtojas 
tampa grupės nariu tą dieną, kurią 
pasiekiamos 54 straipsnyje nustatytos 
viršutinės ribos. Viršutinių ribų turi būti 
laikomasi mažiausiai devynis mėnesius iš 
eilės, priešingu atveju laikoma, kad 
mokesčio mokėtojas niekada nebuvo 
grupės nariu.

2. Nepaisant 1 dalies, mokesčio mokėtojas 
tampa grupės nariu tą dieną, kurią 
pasiekiama 54 straipsnyje nustatyta 
viršutinė riba. Viršutinės ribos turi būti 
laikomasi mažiausiai devynis mėnesius iš 
eilės, priešingu atveju laikoma, kad 
mokesčio mokėtojas niekada nebuvo 
grupės nariu.

Or. pt

Pakeitimas 228
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, mokesčio mokėtojas 
tampa grupės nariu tą dieną, kurią 
pasiekiamos 54 straipsnyje nustatytos 
viršutinės ribos. Viršutinių ribų turi būti 
laikomasi mažiausiai devynis mėnesius iš 
eilės, priešingu atveju laikoma, kad 
mokesčio mokėtojas niekada nebuvo 
grupės nariu.

2. Nepaisant 1 dalies, mokesčio mokėtojas 
tampa grupės nariu tą dieną, kurią 
pasiekiamos 54 straipsnyje nustatytos 
viršutinės ribos. Viršutinių ribų turi būti 
laikomasi mažiausiai dvylika mėnesių iš 
eilės, priešingu atveju laikoma, kad 
mokesčio mokėtojas niekada nebuvo 
grupės nariu.

Or. fr

Pakeitimas 229
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vidinių grupės sandorių neįtraukimas Išbraukta.
1. Apskaičiuojant konsoliduotąją 
mokesčio bazę, neatsižvelgiama į tiesiogiai 
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tarp grupės narių vykdomų sandorių 
pelną ir nuostolius.
2. Siekiant nustatyti, ar įvykdytas vidinis 
grupės sandoris, abi sandorio šalys turi 
būti grupės narės sandorio vykdymo metu, 
o susijusios pajamos ir išlaidos –
pripažįstamos.
3. Grupė taiko nuoseklų ir tinkamą 
dokumentavimo metodą vidiniams grupės 
sandoriams registruoti. Grupė gali 
pakeisti metodą tik dėl pagrįstų 
komercinių priežasčių mokestinių metų 
pradžioje.
4. Vidinių grupės sandorių registravimo 
metodas leidžia identifikuoti visus vidinius 
grupės perdavimo ir pardavimo sandorius 
savikaina arba verte mokesčio tikslais, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 230
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Grupė taiko nuoseklų ir tinkamą 
dokumentavimo metodą vidiniams grupės 
sandoriams registruoti. Grupė gali 
pakeisti metodą tik dėl pagrįstų 
komercinių priežasčių mokestinių metų 
pradžioje.

Išbraukta

Or. lt
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Pakeitimas 231
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vidinių grupės sandorių registravimo 
metodas leidžia identifikuoti visus vidinius 
grupės perdavimo ir pardavimo sandorius 
savikaina arba verte mokesčio tikslais, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Išbraukta

Or. lt

Pakeitimas 232
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apmokestinimas išskaičiuojamuoju 
mokesčiu ir apmokestinimas prie šaltinio

Išbraukta.

Sandoriai tarp grupės narių 
išskaičiuojamuoju mokesčiu arba prie 
šaltinio neapmokestinami.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 233
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgalaikis turtas tampant grupės nariu Išbraukta.
Jeigu mokesčio mokėtojas yra 
nenudėvimo arba atskirai nudėvimo 
ilgalaikio turto ekonominės naudos 
gavėjas tą dieną, kai tampa grupės nariu, 
ir jeigu bet kokį tokį turtą grupės narys 
perleidžia per penkerius metus nuo tos 
datos, perleidimo metais daromas šio turto 
ekonominę nuosavybę turėjusio grupės 
nario proporcingai paskirstytos dalies 
patikslinimas. Tokio perleidimo pajamos 
pridedamos prie tos dalies, o sąnaudos, 
susijusios su nenudėvimu turtu ir 
nudėvimo turto verte mokesčio tikslais, 
atskaitomos.
Tokiu būdu patikslinamas ir finansinis 
turtas, išskyrus susietose įmonėse turimas 
akcijas, akcijų paketo dalis ir nuosavas 
akcijas.
Jeigu dėl veiklos reorganizavimo 
mokesčio mokėtojo nebelieka arba 
nebelieka nuolatinės buveinės valstybėje 
narėje, kurioje jis buvo rezidentas tą 
dieną, kai tapo grupės nariu, šio 
straipsnio nuostatų taikymo tikslais 
laikoma, kad ten jis turi nuolatinę 
buveinę.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 234
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgalaikės sutartys tampant grupės nariu Išbraukta.
Prieš mokesčio mokėtojui tampant grupės 
nariu, pagal 24 straipsnio 2 ir 3 dalis 
sukauptos pajamos ir išlaidos, kurios dar 
nebuvo įtrauktos į mokesčio 
apskaičiavimą pagal taikytiną nacionalinį 
pelno mokesčio įstatymą, pridedamos prie 
proporcingai paskirstytos dalies arba iš 
jos atskaitomos pagal nacionalinio 
įstatymo laiką reglamentuojančias 
taisykles.
Iš proporcingai paskirstytos dalies 
atskaitomos pajamos, kurios buvo 
apmokestintos pagal taikytiną nacionalinį 
pelno mokesčio įstatymą prieš mokesčio 
mokėtojui tampant grupės nariu ir kurių 
suma didesnė už sumą, kuria būtų 
buvusios apmokestintos pagal 24 
straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 235
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidėjiniai ir atskaitymai tampant grupės 
nariu

Išbraukta.

25, 26 ir 27 straipsniuose nurodytos 
išlaidos, kurios patirtos vykdant veiklą 
arba sandorius, prieš mokesčio mokėtojui 
tampant grupės nariu, bet dėl kurių pagal 
taikytiną nacionalinį pelno mokesčio 
įstatymą nepadaryta atidėjinių arba 
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atskaitymų, atskaitomos tik pagal 
mokesčio mokėtojui proporcingai 
paskirstytą dalį, nebent jos patirtos 
daugiau negu po penkerių metų, kai 
mokesčio mokėtojas tapo grupės nariu.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 236
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostoliai tampant grupės nariu Išbraukta.
Nekompensuojami nuostoliai, kuriuos 
mokesčio mokėtojas arba nuolatinė 
buveinė patyrė pagal šios direktyvos arba 
nacionalinio pajamų mokesčio įstatymo 
taisykles prieš jiems tampant grupės 
nariais, negali būti užskaitomi 
konsoliduotąja mokesčio baze. Tokie 
nuostoliai perkeliami į būsimą laikotarpį 
ir gali būti užskaitomi proporcingai 
paskirstyta dalimi atitinkamai pagal 43 
straipsnį arba nacionalinį pelno mokesčio 
įstatymą, kuris būtų taikomas mokesčio 
mokėtojui nesant šioje direktyvoje 
numatytos sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 237
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
65 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupės veiklos nutraukimas Išbraukta.
Grupei nutraukus veiklą, laikoma, kad 
mokestiniai metai baigėsi. Konsoliduotoji 
mokesčio bazė ir nekompensuojami 
grupės nuostoliai paskirstomi kiekvienam 
grupės nariui pagal 86–102 straipsnius, 
remiantis veiklos nutraukimo 
mokestiniams metams taikytinais 
proporcingo paskirstymo veiksniais.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 238
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostoliai grupei nutraukus veiklą Išbraukta.
Grupei nutraukus veiklą, nuostoliai 
tvarkomi taip:
a) jeigu mokesčio mokėtojas lieka šioje 
direktyvoje numatytoje sistemoje, bet ne 
kaip grupės narys, nuostoliai perkeliami į 
būsimą laikotarpį ir užskaitomi pagal 43 
straipsnį;
b) jeigu mokesčio mokėtojas prisijungia 
prie kitos grupės, nuostoliai perkeliami į 
būsimą laikotarpį ir užskaitomi pagal jam 
proporcingai paskirstytą dalį;
c) jeigu mokesčio mokėtojas palieka 
sistemą, nuostoliai perkeliami į būsimą 
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laikotarpį ir užskaitomi pagal nacionalinį 
pelno mokesčio įstatymą, kuris 
pradedamas vėl taikyti, tarsi mokesčio 
mokėtojas patyrė nuostolių taikant tą 
įstatymą.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 239
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu mokesčio mokėtojas lieka šioje 
direktyvoje numatytoje sistemoje, bet ne 
kaip grupės narys, nuostoliai perkeliami į 
būsimą laikotarpį ir užskaitomi pagal 43 
straipsnį;

a) jeigu mokesčio mokėtojas nebėra jokios
grupės narys, nuostoliai perkeliami į 
būsimą laikotarpį ir užskaitomi pagal 43 
straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 240
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu mokesčio mokėtojas lieka šioje 
direktyvoje numatytoje sistemoje, bet ne 
kaip grupės narys, nuostoliai perkeliami į 
būsimą laikotarpį ir užskaitomi pagal 
43 straipsnį;

a) jeigu mokesčio mokėtojas išlieka ne 
kaip grupės narys, nuostoliai perkeliami į 
būsimą laikotarpį ir užskaitomi pagal 
43 straipsnį;

Or. pt
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Pakeitimas 241
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu mokesčio mokėtojas palieka 
sistemą, nuostoliai perkeliami į būsimą 
laikotarpį ir užskaitomi pagal nacionalinį 
pelno mokesčio įstatymą, kuris 
pradedamas vėl taikyti, tarsi mokesčio 
mokėtojas patyrė nuostolių taikant tą 
įstatymą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 242
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu mokesčio mokėtojas palieka 
sistemą, nuostoliai perkeliami į būsimą 
laikotarpį ir užskaitomi pagal nacionalinį 
pelno mokesčio įstatymą, kuris 
pradedamas vėl taikyti, tarsi mokesčio 
mokėtojas patyrė nuostolių taikant tą 
įstatymą.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 243
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgalaikis turtas paliekant grupę Išbraukta.
Jeigu nenudėvimas arba atskirai 
nudėvimas ilgalaikis turtas, išskyrus tą, 
kurio neapmokestinimas ribojamas pagal 
75 straipsnį, perleidžiamas per trejus 
metus nuo to, kai to turto ekonominę 
nuosavybę turintis mokesčio mokėtojas 
palieka grupę, pajamos pridedamos prie 
grupės konsoliduotosios mokesčio bazės 
perleidimo metais, o sąnaudos, susijusios 
su nenudėvimu turtu ir nudėvimo turto 
verte mokesčio tikslais, atskaitomos.
Ta pati taisyklė taikoma finansiniam 
turtui, išskyrus susietose įmonėse turimas 
akcijas, akcijų paketo dalis ir nuosavas 
akcijas.
Perleidžiamo turto pajamos 
apmokestinamos tik tiek, kiek jos 
pridedamos prie grupės konsoliduotosios 
mokesčio bazės, kitu atveju jos 
neapmokestinamos.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 244
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosavas nematerialusis turtas Išbraukta.
Jeigu mokesčio mokėtojas, kuris yra vieno 
arba daugiau nuosavo nematerialiojo 
turto ekonominės naudos gavėjas, palieka 
grupę, suma, kuri lygi dėl to turto 
atsiradusioms mokslinių tyrimų, plėtros, 
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rinkodaros ir reklamos sąnaudoms per 
ankstesnius penkerius metus, pridedama 
prie likusių grupės narių konsoliduotosios 
mokesčio bazės. Tačiau pridedama suma 
neviršija mokesčio mokėtojui paliekant 
grupę esamos turto vertės. Šios sąnaudos 
priskiriamos grupę paliekančiam 
mokesčio mokėtojui ir tvarkomos pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, 
kuris tampa taikytinu mokesčio 
mokėtojui, arba, jeigu jis lieka šioje 
direktyvoje numatytoje sistemoje, pagal 
šios direktyvos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 245
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu mokesčio mokėtojas, kuris yra vieno 
arba daugiau nuosavo nematerialiojo turto 
ekonominės naudos gavėjas, palieka grupę, 
suma, kuri lygi dėl to turto atsiradusioms 
mokslinių tyrimų, plėtros, rinkodaros ir 
reklamos sąnaudoms per ankstesnius 
penkerius metus, pridedama prie likusių 
grupės narių konsoliduotosios mokesčio 
bazės. Tačiau pridedama suma neviršija 
mokesčio mokėtojui paliekant grupę 
esamos turto vertės. Šios sąnaudos 
priskiriamos grupę paliekančiam mokesčio 
mokėtojui ir tvarkomos pagal nacionalinį 
pelno mokesčio įstatymą, kuris tampa 
taikytinu mokesčio mokėtojui, arba, jeigu 
jis lieka šioje direktyvoje numatytoje 
sistemoje, pagal šios direktyvos taisykles.

Jeigu mokesčio mokėtojas, kuris yra vieno 
arba daugiau nuosavo nematerialiojo turto 
ekonominės naudos gavėjas, palieka grupę, 
suma, kuri lygi dėl to turto atsiradusioms 
mokslinių tyrimų, plėtros, rinkodaros ir 
reklamos sąnaudoms per ankstesnius 
penkerius metus, pridedama prie likusių 
grupės narių konsoliduotosios mokesčio 
bazės. Tačiau pridedama suma neviršija 
mokesčio mokėtojui paliekant grupę 
esamos turto vertės. Šios sąnaudos 
priskiriamos grupę paliekančiam mokesčio 
mokėtojui ir tvarkomos pagal šios 
direktyvos taisykles.
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Or. pt

Pakeitimas 246
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostoliai paliekant grupę Išbraukta.
Grupę paliekančiam grupės nariui jokie 
nuostoliai nepriskiriami.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 247
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupės veiklos reorganizavimas Išbraukta.
1. Dėl grupės veiklos reorganizavimo arba 
mokesčio mokėtojo, kuris yra grupės 
narys, juridinės buveinės perkėlimo 
konsoliduotosios mokesčio bazės 
nustatymo tikslais pelnas sukuriamas ir 
nuostoliai nepatiriami. Taikoma 59 
straipsnio 3 dalis.
2. Nepaisant 1 dalies, jeigu dėl grupės 
veiklos reorganizavimo arba grupės narių 
tarpusavio sandorių per dvejų metų 
laikotarpį iš esmės visas mokesčio 
mokėtojo turtas perkeliamas į kitą 
valstybę narę ir turto veiksnys iš esmės 
pasikeičia, taikomos šios taisyklės.
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Per penkerius metus, kurie eina po 
perkėlimo, perkeltas turtas priskiriamas 
turtą perkeliančio mokesčio mokėtojo 
turto veiksniui tol, kol grupės narys 
išlieka to turto ekonominės naudos 
gavėju. Jeigu mokesčio mokėtojas 
nebevykdo veiklos arba nebeturi 
nuolatinės buveinės valstybėje narėje, iš 
kurios turtas buvo perkeltas, laikoma, kad 
šio straipsnio nuostatų taikymo tikslais jis 
ten turi nuolatinę buveinę.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 248
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostolių tvarkymas, kai vykdoma dviejų 
ar daugiau grupių veiklos reorganizacija

Išbraukta.

1. Jeigu dėl veiklos reorganizacijos viena 
ar daugiau grupių arba du ar daugiau 
grupės narių tampa kitos grupės nariais, 
bet kokie nekompensuoti anksčiau 
veikusios grupės arba grupių nuostoliai 
paskirstomi kiekvienam pastarosios 
grupės nariui pagal 86–102 straipsnius, 
remiantis tais mokestiniais metais, kuriais 
įvyksta veiklos reorganizacija, taikytinais 
veiksniais ir perkeliami į ateinančius 
metus.
2. Jeigu du ar daugiau pagrindinių 
mokesčio mokėtojų susijungia, kaip 
numatyta Tarybos direktyvos 
2009/133/EB 2 straipsnio a punkto i ir ii 
papunkčiuose, bet kokie nekompensuoti 
grupės nuostoliai paskirstomi jos nariams 
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pagal 86–102 straipsnius, remiantis tais 
mokestiniais metais, kuriais įvyksta 
susijungimas, taikytinais veiksniais ir 
perkeliami į ateinančius metus.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 249
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Progresinis neapmokestinimas Išbraukta.
Nepažeidžiant 75 straipsnio, į pajamas, 
kurios neapmokestinamos pagal 11 
straipsnio c, d arba e punktus, gali būti 
atsižvelgiama nustatant mokesčio 
mokėtojui taikytiną mokesčio tarifą.

Or. de

Pakeitimas 250
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Progresinis neapmokestinimas Išbraukta.
Nepažeidžiant 75 straipsnio, į pajamas, 
kurios neapmokestinamos pagal 11 
straipsnio c, d arba e punktus, gali būti 
atsižvelgiama nustatant mokesčio 
mokėtojui taikytiną mokesčio tarifą.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 251
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 75 straipsnio, į pajamas, 
kurios neapmokestinamos pagal 
11 straipsnio c, d arba e punktus, gali būti 
atsižvelgiama nustatant mokesčio 
mokėtojui taikytiną mokesčio tarifą.

Nepažeidžiant 75 straipsnio, į pajamas, 
kurios neapmokestinamos pagal 
11 straipsnio e punktą, gali būti 
atsižvelgiama nustatant mokesčio 
mokėtojui taikytiną mokesčio tarifą.

Or. pt

Pakeitimas 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakeitimo sąlyga Išbraukta.
11 straipsnio c, d arba e punktai 
netaikomi, jeigu subjektas, kuris atliko 
pelno paskirstymą, subjektas, kurio 
akcijos perleidžiamos, arba nuolatinė 
buveinė šalyje, kurioje subjektas yra 
rezidentas, arba šalyje, kurioje įsikūrusi 
nuolatinė buveinė, buvo apmokestinti 
pagal vieną iš šių punktų:
a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką 
toje trečiojoje šalyje, kai įstatymu 
nustatytas pelno mokesčio tarifas 
mažesnis negu 40 % valstybėse narėse 
taikytino pelno mokesčio tarifo vidurkio;

b) pagal specialią tvarką toje trečiojoje 
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šalyje, pagal kurią leidžiamas žymiai 
mažesnis apmokestinimas negu pagal 
bendrąją tvarką.
Valstybėse narėse taikytiną įstatymu 
nustatyto pelno mokesčio tarifo vidurkį 
kasmet skelbia Komisija. Jis 
apskaičiuojamas kaip aritmetinis vidurkis. 
Pagal šį straipsnį ir 81–82 straipsnius 
tarifo keitimas visų pirma taikomas 
mokesčio mokėtojams po to pakeitimo 
einančiais jų mokestiniais metais.

Or. de

Pakeitimas 253
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakeitimo sąlyga Išbraukta.
11 straipsnio c, d arba e punktai 
netaikomi, jeigu subjektas, kuris atliko 
pelno paskirstymą, subjektas, kurio 
akcijos perleidžiamos, arba nuolatinė 
buveinė šalyje, kurioje subjektas yra 
rezidentas, arba šalyje, kurioje įsikūrusi 
nuolatinė buveinė, buvo apmokestinti 
pagal vieną iš šių punktų:
a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką 
toje trečiojoje šalyje, kai įstatymu 
nustatytas pelno mokesčio tarifas 
mažesnis negu 40 % valstybėse narėse 
taikytino pelno mokesčio tarifo vidurkio;
b) pagal specialią tvarką toje trečiojoje 
šalyje, pagal kurią leidžiamas žymiai 
mažesnis apmokestinimas negu pagal 
bendrąją tvarką.
Valstybėse narėse taikytiną įstatymu 
nustatyto pelno mokesčio tarifo vidurkį 
kasmet skelbia Komisija. Jis 
apskaičiuojamas kaip aritmetinis vidurkis. 
Pagal šį straipsnį ir 81–82 straipsnius 



AM\885627LT.doc 123/226 PE478.376v01-00

LT

tarifo keitimas visų pirma taikomas 
mokesčio mokėtojams po to pakeitimo 
einančiais jų mokestiniais metais.

Or. en

Pakeitimas 254
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnio c, d arba e punktai 
netaikomi, jeigu subjektas, kuris atliko 
pelno paskirstymą, subjektas, kurio akcijos 
perleidžiamos, arba nuolatinė buveinė 
šalyje, kurioje subjektas yra rezidentas, 
arba šalyje, kurioje įsikūrusi nuolatinė 
buveinė, buvo apmokestinti pagal vieną iš 
šių punktų:

11 straipsnio e punktas netaikomas, jeigu 
subjektas, kuris atliko pelno paskirstymą, 
subjektas, kurio akcijos perleidžiamos, 
arba nuolatinė buveinė šalyje, kurioje 
subjektas yra rezidentas, arba šalyje, 
kurioje įsikūrusi nuolatinė buveinė, buvo 
apmokestinti pagal vieną iš šių punktų:

Or. pt

Pakeitimas 255
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką toje 
trečiojoje šalyje, kai įstatymu nustatytas 
pelno mokesčio tarifas mažesnis negu 
40 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio;

a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką toje 
trečiojoje šalyje, kai įstatymu nustatytas 
pelno mokesčio tarifas mažesnis negu 
20 %;

Or. pt
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Pakeitimas 256
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką toje 
trečiojoje šalyje, kai įstatymu nustatytas 
pelno mokesčio tarifas mažesnis negu 
40 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio;

a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką toje 
trečiojoje šalyje, kai įstatymu nustatytas 
pelno mokesčio tarifas mažesnis negu 
100 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio;

Or. en

Pakeitimas 257
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką toje 
trečiojoje šalyje, kai įstatymu nustatytas 
pelno mokesčio tarifas mažesnis negu 
40 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio;

a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką toje 
trečiojoje šalyje, kai įstatymu nustatytas 
pelno mokesčio tarifas mažesnis negu 
70 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio;

Or. fr

Pakeitimas 258
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėse narėse taikytiną įstatymu 
nustatyto pelno mokesčio tarifo vidurkį 
kasmet skelbia Komisija. Jis 

Išbraukta.
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apskaičiuojamas kaip aritmetinis vidurkis. 
Pagal šį straipsnį ir 81–82 straipsnius 
tarifo keitimas visų pirma taikomas 
mokesčio mokėtojams po to pakeitimo 
einančiais jų mokestiniais metais.

Or. pt

Pakeitimas 259
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsienio nuolatinės buveinės pajamų 
apskaičiavimas

Išbraukta.

Jeigu 73 straipsnis taikomas nuolatinės 
buveinės trečiojoje šalyje pajamoms, jos 
pajamos, išlaidos ir kiti atskaitomi 
straipsniai nustatomi pagal šioje 
direktyvoje numatytos sistemos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 260
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neapmokestinamo akcijų perleidimo 
atsisakymas

Išbraukta.

Jeigu perleidęs akcijas mokesčio 
mokėtojas palieka grupę ir tas mokesčio 
mokėtojas per einamuosius arba 
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ankstesnius mokestinius metus per 
vykdomą vidinį grupės sandorį įgijo 
vienos ar daugiau rūšių ilgalaikio turto, 
kuris nėra nudėvimas kaip bendras 
grupės turtas, tą turtą atitinkanti suma 
apmokestinama, nebent įrodoma, kad tie 
vidiniai grupės sandoriai atlikti dėl svarių 
komercinių priežasčių.
Suma, kuri apmokestinama, yra turto 
arba jį sudarančių dalių rinkos vertė 
perdavimo metu, atėmus turto vertę 
mokesčio tikslais arba 20 straipsnyje 
nurodytas sąnaudas, susijusias su 
nenudėvimu ilgalaikiu turtu.
Jeigu naudą gaunantis perleistų akcijų 
savininkas yra mokesčio mokėtojas ne 
rezidentas arba nėra mokesčio mokėtojas, 
laikoma, kad mokesčio mokėtojas, kuris 
turėjo turtą prieš vidinį pirmoje 
pastraipoje nurodytą grupės sandorį, gavo 
turto arba jį sudarančių dalių rinkos vertę 
perdavimo metu, atėmus turto vertę 
mokesčio tikslais.

Or. pt

Pakeitimas 261
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neapmokestinamo akcijų perleidimo 
atsisakymas

Išbraukta.

Jeigu perleidęs akcijas mokesčio 
mokėtojas palieka grupę ir tas mokesčio 
mokėtojas per einamuosius arba 
ankstesnius mokestinius metus per 
vykdomą vidinį grupės sandorį įgijo 
vienos ar daugiau rūšių ilgalaikio turto, 
kuris nėra nudėvimas kaip bendras 
grupės turtas, tą turtą atitinkanti suma 
apmokestinama, nebent įrodoma, kad tie 
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vidiniai grupės sandoriai atlikti dėl svarių 
komercinių priežasčių.
Suma, kuri apmokestinama, yra turto 
arba jį sudarančių dalių rinkos vertė 
perdavimo metu, atėmus turto vertę 
mokesčio tikslais arba 20 straipsnyje 
nurodytas sąnaudas, susijusias su 
nenudėvimu ilgalaikiu turtu.
Jeigu naudą gaunantis perleistų akcijų 
savininkas yra mokesčio mokėtojas ne 
rezidentas arba nėra mokesčio mokėtojas, 
laikoma, kad mokesčio mokėtojas, kuris 
turėjo turtą prieš vidinį pirmoje 
pastraipoje nurodytą grupės sandorį, gavo 
turto arba jį sudarančių dalių rinkos vertę 
perdavimo metu, atėmus turto vertę
mokesčio tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 262
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perleidęs akcijas mokesčio 
mokėtojas palieka grupę ir tas mokesčio 
mokėtojas per einamuosius arba 
ankstesnius mokestinius metus per 
vykdomą vidinį grupės sandorį įgijo 
vienos ar daugiau rūšių ilgalaikio turto, 
kuris nėra nudėvimas kaip bendras 
grupės turtas, tą turtą atitinkanti suma 
apmokestinama, nebent įrodoma, kad tie 
vidiniai grupės sandoriai atlikti dėl svarių 
komercinių priežasčių.

Išbraukta.

Or. pt
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Pakeitimas 263
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suma, kuri apmokestinama, yra turto 
arba jį sudarančių dalių rinkos vertė 
perdavimo metu, atėmus turto vertę 
mokesčio tikslais arba 20 straipsnyje 
nurodytas sąnaudas, susijusias su 
nenudėvimu ilgalaikiu turtu.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 264
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu naudą gaunantis perleistų akcijų 
savininkas yra mokesčio mokėtojas ne 
rezidentas arba nėra mokesčio mokėtojas, 
laikoma, kad mokesčio mokėtojas, kuris 
turėjo turtą prieš vidinį pirmoje 
pastraipoje nurodytą grupės sandorį, gavo 
turto arba jį sudarančių dalių rinkos vertę 
perdavimo metu, atėmus turto vertę 
mokesčio tikslais.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 265
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Palūkanos ir autoriniai atlyginimai bei 
kitos mokesčiu prie šaltinio 
apmokestinamos pajamos

Išbraukta.

1. Jeigu mokesčio mokėtojas gauna 
pajamų, kurios buvo apmokestintos kitoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje ir 
kurios skiriasi nuo pajamų, kurios pagal 
11 straipsnio c, d arba e punktus 
neapmokestinamos, leidžiamas 
atskaitymas iš to mokesčio mokėtojo 
mokesčio įsipareigojimo.
2. Atskaitymas padalijamas tarp grupės 
narių remiantis tiems mokestiniams 
metams taikytina formule pagal 86–102 
straipsnius.
3. Atskaitymas apskaičiuojamas 
kiekvienai valstybei narei ar trečiajai 
šaliai atskirai, taip pat atskirai 
apskaičiuojamas pagal pajamų rūšis. Jis 
neviršija sumos, susidariusios mokesčio 
mokėtojo arba nuolatinės buveinės 
pajamas priskyrus valstybės narės, kurioje 
mokesčio mokėtojas yra rezidentas arba 
kurioje įsikūrusi nuolatinė buveinė, pelno 
mokesčio tarifui.
4. Apskaičiuojant atskaitymą, pajamų 
suma sumažinama susijusių atskaitytinų 
išlaidų suma, laikant, kad tokios išlaidos 
sudaro 2 % pajamų, jeigu mokesčio 
mokėtojas neįrodo priešingai.
5. Mokesčio įsipareigojimo trečiojoje 
šalyje atskaitymas negali viršyti galutinio 
mokesčio mokėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimo, nebent valstybės narės, 
kurioje jis yra rezidentas, ir trečiosios 
šalies susitarime numatyta kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.
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Pakeitimas 266
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu mokesčio mokėtojas gauna 
pajamų, kurios buvo apmokestintos kitoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje ir 
kurios skiriasi nuo pajamų, kurios pagal 
11 straipsnio c, d arba e punktus
neapmokestinamos, leidžiamas atskaitymas 
iš to mokesčio mokėtojo mokesčio 
įsipareigojimo.

1. Jeigu mokesčio mokėtojas gauna 
pajamų, kurios buvo apmokestintos kitoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje ir 
kurios skiriasi nuo pajamų, kurios pagal 
11 straipsnio e punktą neapmokestinamos, 
leidžiamas atskaitymas iš to mokesčio 
mokėtojo mokesčio įsipareigojimo.

Or. pt

Pakeitimas 267
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apskaičiuojant atskaitymą, pajamų suma 
sumažinama susijusių atskaitytinų išlaidų 
suma, laikant, kad tokios išlaidos sudaro 
2 % pajamų, jeigu mokesčio mokėtojas 
neįrodo priešingai.

4. Apskaičiuojant atskaitymą, pajamų suma 
sumažinama susijusių atskaitytinų išlaidų 
suma, laikant, kad tokios išlaidos sudaro 
0,5 % pajamų, jeigu mokesčio mokėtojas 
neįrodo priešingai.

Or. pt

Pakeitimas 268
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokesčio įsipareigojimo trečiojoje 
šalyje atskaitymas negali viršyti galutinio 
mokesčio mokėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimo, nebent valstybės narės, 
kurioje jis yra rezidentas, ir trečiosios 
šalies susitarime numatyta kitaip.

5. Mokesčio įsipareigojimo trečiojoje 
šalyje atskaitymas negali viršyti galutinio 
mokesčio mokėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimo.

Or. pt

Pakeitimas 269
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskaičiuojamasis mokestis Išbraukta.
Mokesčio mokėtojo mokamos palūkanos 
ir autoriniai atlyginimai gavėjui už grupės 
ribų gali būti apmokestinami 
išskaičiuojamuoju mokesčiu mokesčio 
mokėtojo valstybėje narėje pagal 
nacionaliniu įstatymu nustatytas 
taikytinas taisykles ir bet kokias taikytinas 
dvigubo apmokestinimo išvengimo 
sutartis. Išskaičiuojamasis mokestis 
padalijamas valstybėms narėms pagal 
formulę, taikytiną mokestiniais metais, 
kuriais mokesčiu apmokestinama pagal 
86–102 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 270
Ivo Strejček
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Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į apsimestinius sandorius, kurie vykdomi 
vieninteliu tikslu – išvengti 
apmokestinimo, apskaičiuojant mokesčio 
bazę neatsižvelgiama.

Į įrodytus apsimestinius sandorius, kurie 
vykdomi neteisėtomis priemonėmis –
siekiant išvengti apmokestinimo, 
apskaičiuojant mokesčio bazę 
neatsižvelgiama.

Or. en

Pakeitimas 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal bendrą tvarką trečiojoje šalyje 
numatytas pelno mokestis, kai įstatymu
nustatytas pelno mokesčio tarifas mažesnis 
negu 40 % valstybėse narėse taikytino 
įstatymu numatyto pelno mokesčio tarifo 
vidurkio;

a) pagal bendrą tvarką trečiojoje šalyje 
numatytas pelno mokestis, kai įstatymu
nustatytas pelno mokesčio tarifas mažesnis 
negu šioje direktyvoje numatytas 
mažiausias pelno mokesčio tarifas;

Or. de

Pakeitimas 272
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal bendrą tvarką trečiojoje šalyje 
numatytas pelno mokestis, kai įstatymu 
nustatytas pelno mokesčio tarifas mažesnis 
negu 40 % valstybėse narėse taikytino 
įstatymu numatyto pelno mokesčio tarifo 
vidurkio;

a) pagal bendrą tvarką trečiojoje šalyje 
numatytas pelno mokestis, kai įstatymu 
nustatytas pelno mokesčio tarifas mažesnis 
negu 20 %;
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Or. pt

Pakeitimas 273
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal bendrą tvarką trečiojoje šalyje 
numatytas pelno mokestis, kai įstatymu 
nustatytas pelno mokesčio tarifas mažesnis 
negu 40 % valstybėse narėse taikytino 
įstatymu numatyto pelno mokesčio tarifo 
vidurkio;

a) pagal bendrą tvarką trečiojoje šalyje 
numatytas pelno mokestis, kai įstatymu 
nustatytas pelno mokesčio tarifas mažesnis 
negu 70 % valstybėse narėse taikytino 
įstatymu numatyto pelno mokesčio tarifo 
vidurkio;

Or. fr

Pakeitimas 274
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 1 dalies, palūkanos, 
mokamos subjektui, kuris yra rezidentas 
trečiojoje šalyje, su kuria nėra susitarimo 
keistis informacija, prilyginamo keitimuisi 
informacija gavus prašymą, kaip 
numatyta Direktyvoje 2011/16/ES, 
atskaitomos tokia suma, kuri neviršija 
sumos, kurią būtų tarpusavyje 
nustačiusios nepriklausomos įmonės, 
jeigu laikomasi vienos iš šių sąlygų:

Išbraukta.

a) tų palūkanų suma įtraukiama į 
mokesčio bazę kaip asocijuotosios įmonės 
pajamos pagal 82 straipsnį;
b) palūkanos mokamos įmonei, kurios 
pagrindinės klasės akcijomis reguliariai 
prekiaujama vienoje ar daugiau 
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pripažintų akcijų biržų;
c) palūkanos mokamos subjektui, kuris 
šalyje, kurioje yra rezidentas, aktyviai 
prekiauja arba vykdo veiklą. Tai 
suprantama kaip nepriklausoma ūkinę 
veiklą vykdanti pelno siekianti įmonė, 
kurios tarnautojai ir darbuotojai vykdo 
esmines valdymo ir einamosios veiklos 
užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 1 dalies, palūkanos, mokamos 
subjektui, kuris yra rezidentas trečiojoje
šalyje, su kuria nėra susitarimo keistis 
informacija, prilyginamo keitimuisi
informacija gavus prašymą, kaip numatyta 
Direktyvoje 2011/16/ES, atskaitomos
tokia suma, kuri neviršija sumos, kurią 
būtų tarpusavyje nustačiusios 
nepriklausomos įmonės, jeigu laikomasi 
vienos iš šių sąlygų:

3. Nepaisant 1 dalies, palūkanos, mokamos 
subjektui, kuris yra rezidentas trečiojoje
šalyje, su kuria nėra susitarimo keistis 
informacija, prilyginamo keitimuisi 
informacija gavus prašymą, kaip numatyta 
Direktyvoje 2011/16/ES, neatskaitomos.

Or. de

Pakeitimas 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tų palūkanų suma įtraukiama į 
mokesčio bazę kaip asocijuotosios įmonės
pajamos pagal 82 straipsnį;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) palūkanos mokamos įmonei, kurios 
pagrindinės klasės akcijomis reguliariai
prekiaujama vienoje ar daugiau 
pripažintų akcijų biržų;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) palūkanos mokamos subjektui, kuris 
šalyje, kurioje yra rezidentas, aktyviai 
prekiauja arba vykdo veiklą. Tai 
suprantama kaip nepriklausoma ūkinę 
veiklą vykdanti pelno siekianti įmonė, 
kurios tarnautojai ir darbuotojai vykdo 
esmines valdymo ir einamosios veiklos 
užduotis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į mokesčio bazę įtraukiamos 
nepaskirstytos subjekto, kuris yra 
rezidentas trečiojoje šalyje, pajamos, jeigu 
laikomasi šių sąlygų:

1. Į mokesčio bazę proporcingai
įtraukiamos nepaskirstytos subjekto, kuris 
yra rezidentas trečiojoje šalyje, pajamos, 
jeigu laikomasi šių sąlygų:

Or. de

Pakeitimas 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pats mokesčio mokėtojas arba kartu su 
savo asocijuotosiomis įmonėmis tiesiogiai 
arba netiesiogiai dalyvauja turėdamas 
daugiau negu 50 % balsavimo teisių 
turinčių akcijų arba nuosavybės teise turi 
50 % kapitalo arba turi teisę gauti daugiau 
negu 50 % to subjekto pelno;

a) pats mokesčio mokėtojas arba kartu su 
savo asocijuotosiomis įmonėmis tiesiogiai 
arba netiesiogiai dalyvauja turėdamas 
daugiau negu 20 % balsavimo teisių 
turinčių akcijų arba nuosavybės teise turi 
20 % kapitalo arba turi teisę gauti daugiau 
negu 20 % to subjekto pelno;

Or. de

Pakeitimas 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal bendrąją tvarką trečiojoje šalyje 
pelnas apmokestinamas įstatymu nustatytu 
pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 
40 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio, arba subjektui 
taikoma speciali tvarka, pagal kurią 
leidžiamas žymiai mažesnis 
apmokestinimas negu pagal bendrąją 

b) pagal bendrąją tvarką trečiojoje šalyje 
pelnas apmokestinamas įstatymu nustatytu 
pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 
įstatymu nustatytas mažiausias pelno 
mokesčio tarifas, arba subjektui taikoma 
speciali tvarka, pagal kurią leidžiamas 
žymiai mažesnis apmokestinimas negu 
pagal bendrąją tvarką;
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tvarką;

Or. de

Pakeitimas 282
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal bendrąją tvarką trečiojoje šalyje 
pelnas apmokestinamas įstatymu nustatytu 
pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 
40 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio, arba subjektui 
taikoma speciali tvarka, pagal kurią 
leidžiamas žymiai mažesnis 
apmokestinimas negu pagal bendrąją 
tvarką;

b) pagal bendrąją tvarką trečiojoje šalyje 
pelnas apmokestinamas įstatymu nustatytu 
pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 
20 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio, arba subjektui 
taikoma speciali tvarka, pagal kurią 
leidžiamas žymiai mažesnis 
apmokestinimas negu pagal bendrąją 
tvarką;

Or. pt

Pakeitimas 283
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal bendrąją tvarką trečiojoje šalyje 
pelnas apmokestinamas įstatymu nustatytu 
pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 
40 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio, arba subjektui 
taikoma speciali tvarka, pagal kurią 
leidžiamas žymiai mažesnis 
apmokestinimas negu pagal bendrąją 
tvarką;

b) pagal bendrąją tvarką trečiojoje šalyje 
pelnas apmokestinamas įstatymu nustatytu 
pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 
70 % valstybėse narėse taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio, arba subjektui 
taikoma speciali tvarka, pagal kurią 
leidžiamas žymiai mažesnis 
apmokestinimas negu pagal bendrąją 
tvarką;

Or. fr
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Pakeitimas 284
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į mokesčio bazę įtrauktinos pajamos 
apskaičiuojamos pagal 9–15 straipsnių 
taisykles. Užsienio subjekto nuostoliai į 
mokesčio bazę neįtraukiami, bet perkeliami 
į būsimą laikotarpį ir į juos atsižvelgiama 
vėlesniais metais taikant 82 straipsnį.

1. Į mokesčio bazę įtrauktinos pajamos 
apskaičiuojamos pagal 9–15 straipsnių 
taisykles. Užsienio subjekto nuostoliai į 
mokesčio bazę neįtraukiami, bet perkeliami 
į būsimą laikotarpį ir į juos atsižvelgiama 
sekančiais metais taikant 82 straipsnį.

Or. pt

Pakeitimas 285
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu užsienio subjektas galiausiai 
paskirsto pelną mokesčio mokėtojui, 
anksčiau pagal 82 straipsnį į mokesčio 
bazę įtrauktos pajamų sumos atskaitomos 
iš mokesčio bazės, apskaičiuojant 
mokesčio mokėtojo paskirstytų pajamų 
mokesčio įsipareigojimą.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 286
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrieji principai Išbraukta.
1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formulė, atsižvelgiant į 
vienodą pardavimo, darbo ir turto 
veiksnių svarbą:
formulė
2. Grupės konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma tik tuo atveju, jeigu ji 
teigiama.
3. Konsoliduotosios mokesčio bazės 
paskirstymo apskaičiavimai atliekami 
grupės mokestinių metų pabaigoje.
4. Visu mėnesiu laikoma 15 arba daugiau 
kalendorinio mėnesio dienų.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 287
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formulė, atsižvelgiant į 
vienodą pardavimo, darbo ir turto veiksnių 
svarbą:

1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formulė, atsižvelgiant į 
vienodą darbo ir turto veiksnių svarbą:
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Or. en

Pakeitimas 288
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formulė, atsižvelgiant į 
vienodą pardavimo, darbo ir turto veiksnių 
svarbą:

1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formulė, atsižvelgiant į 
vienodą pardavimo, darbo ir turto veiksnių 
svarbą:

Turimos akcijos-A dalis = [1/3(A 
pardavimai/ Grupės pardavimai)+1/3(A 
darbo užmokestis/Grupės darbo 
užmokestis)+1/3(A turtas/Grupės 
turtas)]*Konsoliduotoji mokesčio bazė

Or. pt

Pakeitimas 289
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formulė, atsižvelgiant į 
vienodą pardavimo, darbo ir turto veiksnių 
svarbą:

1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formulė, apimanti 
pardavimo, darbo ir turto veiksnius:

Or. en
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Pakeitimas 290
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies formulė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Or. en

Pagrindimas

Formulė, pagal kurią pardavimams, darbui ir turtui suteikiama atitinkamai 10 proc., 45 proc. 
ir 45 proc. dalys, dėl dviejų priežasčių būtų labiau pagrįstas sprendimas. Ji padėtų užtikrinti, 
kad BKPMB sistema nebūtų per daug nukrypsta nuo tarptautiniu mastu pripažinto principo 
didžiausias apmokestinimo teises suteikti pajamų šaltinio valstybei. Ji taip pat užtikrintų tai, 
kad mažos ir vidutinės valstybės narės, turinčios ribotą vidaus rinką, neproporcingai 
nepatektų į mokesčių bazės paskirstymą.

Pakeitimas 291
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies formulė

Komisijos siūlomas tekstas

KMB
Turtas

Turtas
3
1

Darb. sk.
Darb. sk.

2
1

D. už.
D. už.

2
1

3
1

Pardav. Gr.

A

Gr.

A

Gr.

A

Gr.

A













KMB
Turtas
Turtas

20
9

Darb. sk.
Darb. sk.

2
1

D. už.
D. už.

2
1

20
9

Pardav.
Pardav.

10
1

A dalis Gr.

A

Gr.

A

Gr.

A

Gr.

A















KMB
Turtas
Turtas

3
1

Darb. sk.
Darb. sk.

2
1

D. už.
D. už.

2
1

3
1

Pardav.
Pardav.

3
1A dalis

Gr.

A

Gr.

A

Gr.

A

Gr.

A
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Pakeitimas

Or. en

Pakeitimas 292
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apsaugos sąlyga Išbraukta.
Nukrypstant nuo 86 straipsnyje nustatytos 
taisyklės, jeigu pagrindinis mokesčio 
mokėtojas arba kompetentinga institucija 
mano, kad proporcingo paskirstymo 
grupės nariui rezultatas teisingai 
neparodo to grupės nario veiklos masto, 
pagrindinis mokesčio mokėtojas arba 
kompetentinga institucija gali prašyti 
naudoti alternatyvų metodą. Jeigu, 
pasibaigus kompetentingų institucijų 
tarpusavio konsultacijoms ir, jeigu 
taikytina, diskusijoms, surengtoms pagal 
132 straipsnį, visos šios institucijos 
pritaria alternatyviam metodui, toks 
metodas taikomas. Apie naudojamą 
alternatyvų metodą pagrindinės mokesčių 
institucijos valstybė narė praneša 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

KMB
Turtas

Turtas
2
1

Darb.sk.
Darb. sk.

2
1

D. už.
D. už.

2
1

2
1dalis A Gr.

A

Gr.

A

Gr.

A
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Pakeitimas 293
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tapimas grupės nariu ir narystės grupėje 
nutraukimas

Išbraukta.

Jeigu per mokestinius metus įmonė tampa 
grupės nare arba palieka grupę, jai 
proporcingai paskirstyta dalis 
proporcingai apskaičiuojama, 
atsižvelgiant į kalendorinių mėnesių, per 
kuriuos įmonė mokestiniais metais 
priklausė grupei, skaičių.

Or. en

Pakeitimas 294
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
89 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaidrūs subjektai Išbraukta.
Jeigu mokesčio mokėtojas turi skaidraus 
subjekto akcijų, jam proporcingai 
paskirstyta dalis apskaičiuojama 
naudojant šiuos veiksnius: skaidraus 
subjekto pardavimus, darbo užmokestį ir 
turtą, proporcingai mokesčio mokėtojui 
tenkančiai subjekto pelno ir nuostolių 
daliai.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.
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Pakeitimas 295
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
90 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo veiksnio sudėtis Išbraukta.
1. Darbo veiksnį sudaro: vienos pusės 
skaitiklyje – bendra grupės nario darbo 
užmokesčio suma, vardiklyje – bendra 
grupės darbo užmokesčio suma, kitos 
pusės skaitiklyje – grupės nario 
darbuotojų skaičius, o vardiklyje – grupės 
darbuotojų skaičius. Jeigu atskiras 
darbuotojas įtraukiamas į grupės nario 
darbo veiksnį, to darbuotojo darbo 
užmokesčio suma taip pat priskiriama to 
grupės nario darbo veiksniui.
2. Darbuotojų skaičius nustatomas 
mokestinių metų pabaigoje.
3. Darbuotojo apibrėžtis nustatoma pagal 
valstybės narės, kurioje darbuotojai dirba, 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 296
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
90 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo veiksnį sudaro: vienos pusės
skaitiklyje – bendra grupės nario darbo 
užmokesčio suma, vardiklyje – bendra 
grupės darbo užmokesčio suma, kitos 
pusės skaitiklyje – grupės nario 

1. Darbo veiksnį sudaro: skaitiklyje –
bendra grupės nario darbo užmokesčio 
suma, vardiklyje – bendra grupės darbo 
užmokesčio suma. Jeigu atskiras 
darbuotojas įtraukiamas į grupės nario 
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darbuotojų skaičius, o vardiklyje – grupės 
darbuotojų skaičius. Jeigu atskiras 
darbuotojas įtraukiamas į grupės nario 
darbo veiksnį, to darbuotojo darbo 
užmokesčio suma taip pat priskiriama to 
grupės nario darbo veiksniui.

darbo veiksnį, to darbuotojo darbo 
užmokesčio suma taip pat priskiriama to 
grupės nario darbo veiksniui.

Or. pt

Pakeitimas 297
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
90 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbuotojų skaičius nustatomas 
mokestinių metų pabaigoje.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
90 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Darbuotojo apibrėžtis nustatoma pagal 
valstybės narės, kurioje darbuotojai dirba, 
nacionalinę teisę.

3. Darbuotojo apibrėžtis reglamentuojama 
ES lygmeniu.

Or. de

Pakeitimas 299
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų ir darbo užmokesčio 
paskirstymas

Išbraukta.

1. Darbuotojai įtraukiami į grupės nario, 
iš kurio jie gauna atlyginimą, darbo 
veiksnį.
2. Nepaisant 1 dalies, jeigu darbuotojai 
fiziškai dirba kito grupės nario, nei iš 
kurio gauna atlyginimą, kontroliuojami ir 
būdami jo atsakomybėje, tokie darbuotojai 
ir jų darbo užmokesčio sumos įtraukiamos 
į pirmiau minėto nario darbo veiksnį.
Ši taisyklė taikoma tik tuomet, jeigu 
laikomasi šių sąlygų:
a) šis darbas trunka nepertraukiamą 
mažiausiai trijų mėnesių laikotarpį;
b) tokie darbuotojai sudaro mažiausiai 5 
% bendro grupės nario, iš kurio jie gauna 
atlyginimą, darbuotojų skaičiaus.
3. Nepaisant 1 dalies, darbuotojai yra ir 
asmenys, kurie nors ir nėra tiesiogiai 
grupės nario įdarbinti, atlieka panašias 
užduotis, kokias atlieka ir darbuotojai.
4. Terminas „darbo užmokestis“ apima 
atlyginimų, algų, priemokų ir kitų 
kompensacijų darbuotojams sąnaudas, 
įskaitant susijusias darbdaviui tenkančias 
pensijų ir socialinio draudimo sąnaudas.
5. Darbo užmokesčio sąnaudos 
vertinamos tokių išlaidų, kurios laikomos 
darbdavio atskaitomomis mokestiniais 
metais, suma.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 300
Miguel Portas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbuotojai įtraukiami į grupės nario, iš 
kurio jie gauna atlyginimą, darbo veiksnį.

1. Darbuotojų atlyginimai įtraukiami į 
grupės nario, iš kurio jie gauna atlyginimą, 
darbo veiksnį.

Or. pt

Pakeitimas 301
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 1 dalies, jeigu darbuotojai 
fiziškai dirba kito grupės nario, nei iš kurio 
gauna atlyginimą, kontroliuojami ir būdami 
jo atsakomybėje, tokie darbuotojai ir jų 
darbo užmokesčio sumos įtraukiamos į 
pirmiau minėto nario darbo veiksnį.

Nepaisant 1 dalies, jeigu darbuotojai 
fiziškai dirba kito grupės nario, nei iš kurio 
gauna atlyginimą, kontroliuojami ir būdami 
jo atsakomybėje, jų darbo užmokesčio 
sumos įtraukiamos į pirmiau minėto nario 
darbo veiksnį.

Or. pt

Pakeitimas 302
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tokie darbuotojai sudaro mažiausiai 5 % 
bendro grupės nario, iš kurio jie gauna 
atlyginimą, darbuotojų skaičiaus.

b) tokių darbuotojų atlyginimai sudaro 
mažiausiai 5 % bendros grupės nario, iš 
kurio jie gauna atlyginimą, darbuotojų 
atlyginimų sumos.

Or. pt
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Pakeitimas 303
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91a straipsnis. Įmonių pelno mokesčio 
ribos
Bendrąja tvarka taikomo įmonių pelno 
mokesčio tarifai turi būti nustatyti tarp 
25 % ir 35 % visose valstybėse narėse.

Or. pt

Pakeitimas 304
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turto veiksnio sudėtis Išbraukta.
1. Turto veiksnį sudaro grupės nario viso 
ilgalaikio materialiojo nuosavo, 
išnuomoto arba nuomojamo turto 
vidutinė vertė skaitiklyje ir grupės viso 
ilgalaikio materialiojo nuosavo, 
išnuomoto arba nuomojamo turto 
vidutinė vertė vardiklyje.
2. Po penkerių metų nuo mokesčio 
mokėtojo tapimo esamos arba naujos 
grupės nariu, į jo turto veiksnį taip pat 
įtraukiama bendra mokesčio mokėtojo per 
šešerius metus iki tapimo grupės nariu 
patirtų mokslinių tyrimų ir plėtros, 
rinkodaros ir reklamos sąnaudų suma.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 305
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turto paskirstymas Išbraukta.
1. Turtas įtraukiamas į jo ekonominės 
naudos gavėjo turto veiksnį. Jeigu 
ekonominės naudos gavėjo negalima 
nustatyti, turtas įtraukiamas į teisėto 
savininko turto veiksnį.
2. Nepaisant 1 dalies, jeigu turto 
ekonominės naudos gavėjas jo 
veiksmingai nenaudoja, turtas 
įtraukiamas į grupės nario, kuris tą turtą 
veiksmingai naudoja, turto veiksnį. 
Tačiau ši taisyklė taikoma tik turtui, kuris 
sudaro daugiau negu 5 % viso grupės 
nario, kuris veiksmingai naudoja turtą, 
ilgalaikio materialiojo turto vertės 
mokesčio tikslais.
3. Išskyrus nuomos tarp grupės narių 
atveju, nuomojamas turtas įtraukiamas į 
grupės nario, kuris yra jo nuomotojas 
arba nuomininkas, turto veiksnį. Ta pati 
nuostata taikoma išnuomotam turtui.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 306
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Išbraukta.
1. Žemė ir kitas nenudėvimas ilgalaikis 
materialusis turtas vertinamas jo pradine 
kaina.
2. Atskirai nudėvimas ilgalaikis 
materialusis turtas vertinamas jo vidutine 
verte mokesčio tikslais mokestinių metų 
pradžioje ir pabaigoje.
Jeigu dėl vieno ar daugiau vidinių grupės 
sandorių atskirai nudėvimas ilgalaikis 
materialusis turtas įtraukiamas į grupės 
nario turto veiksnį trumpesniam už 
mokestinius metus laikotarpiui, vertė, į 
kurią turi būti atsižvelgiama, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į visą 
mėnesių skaičių.
3. Bendras grupės ilgalaikis turtas 
vertinamas jo vidutine verte mokesčio 
tikslais mokestinių metų pradžioje ir 
pabaigoje.
4. Jeigu turto nuomotojas arba 
nuomininkas nėra jo ekonominės naudos 
gavėjas, išnuomotas arba nuomojamas 
turtas vertinamas gryną metinę išnuomoto 
turto nuomos arba nuomojamo turto 
nuomos įmokos sumą dauginant iš 
aštuonių, atėmus bet kokias gautinas 
sumas iš pernuomojimo.
Jeigu grupės narys išnuomoja arba 
nuomoja turtą, bet nėra jo ekonominės 
naudos gavėjas, išnuomotas arba 
nuomojamas turtas vertinamas gryną 
metinę išnuomoto turto nuomos arba 
nuomojamo turto nuomos įmokos sumą 
dauginant iš aštuonių.
5. Jeigu po vidinio grupės perdavimo tais 
pačiais arba ankstesniais mokestiniais 
metais grupės narys parduoda turtą už 
grupės ribų, tas turtas įtraukiamas į 
perduodančiojo grupės nario turto veiksnį 
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laikotarpiui nuo vidinio grupės perdavimo 
iki pardavimo už grupės ribų. Ši taisyklė 
netaikoma, jeigu atitinkami grupės nariai 
įrodo, kad vidinis grupės perdavimas 
atliktas dėl pagrįstų komercinių 
priežasčių.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žemė ir kitas nenudėvimas ilgalaikis 
materialusis turtas vertinamas jo pradine
kaina.

1. Žemė ir kitas nenudėvimas ilgalaikis 
materialusis turtas vertinamas pagal tikrąją 
vertę.

Or. de

Pakeitimas 308
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žemė ir kitas nenudėvimas ilgalaikis 
materialusis turtas vertinamas jo pradine 
kaina.

1. Žemė ir kitas nenudėvimas ilgalaikis 
materialusis turtas vertinamas jo grynąja 
apskaitine verte.

Or. fr
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Pakeitimas 309
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pardavimo veiksnio sudėtis Išbraukta.
1. Pardavimo veiksnį sudaro grupės nario 
visi pardavimai (įskaitant nuolatinės 
buveinės, kuri tokia laikoma pagal 70 
straipsnio 2 dalies antrą pastraipą) –
vardiklyje ir visi grupės pardavimai –
skaitiklyje.
2. Pardavimas reiškia pajamas iš visų 
prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, 
atskaičiuos nuolaidas ir grąžą, išskyrus 
pridėtinės vertės mokestį, kitus mokesčius 
ir muitus. Neapmokestinamos pajamos, 
palūkanos, dividendai, autoriniai 
atlyginimai ir pajamos iš ilgalaikio turto 
perleidimo į pardavimo veiksnį 
neįtraukiami, nebent jie yra pajamos, 
uždirbtos įprastomis prekybos ar veiklos 
sąlygomis. Vidiniai grupės prekių 
pardavimai ir paslaugų teikimas 
neįtraukiami.
3. Pardavimas vertinamas pagal 22 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pasidalijimo mechanizmas turėtų būti kuo paprastesnis, teisingesnis ir turėtų būti sudėtinga 
juo manipuliuoti. Pardavimų veiksnys sukuria svarbių problemų, o pardavimų formulę reikėtų 
pašalinti. Pardavimas pagal paskirties vietą būtų perėjimas nuo dabar taikomo principo, kai 
didžiausios mokestinės teisės priskiriamos pajamų šaltinio valstybei, ja vadovautasi OECD 
dirbant tarptautinio apmokestinimo srityje. Pardavimų veiksniu pagal pardavimo vietą būtų 
gana paprasta manipuliuoti, ir jis greičiausiai lemtų sudėtingų taisyklių, kuriomis būtų 
kovojama su mokesčių vengimu, kūrimą.

Pakeitimas 310
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pardavimo veiksnio sudėtis Išbraukta.
1. Pardavimo veiksnį sudaro grupės nario 
visi pardavimai (įskaitant nuolatinės 
buveinės, kuri tokia laikoma pagal 70 
straipsnio 2 dalies antrą pastraipą) –
vardiklyje ir visi grupės pardavimai –
skaitiklyje.
2. Pardavimas reiškia pajamas iš visų 
prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, 
atskaičiuos nuolaidas ir grąžą, išskyrus 
pridėtinės vertės mokestį, kitus mokesčius 
ir muitus. Neapmokestinamos pajamos, 
palūkanos, dividendai, autoriniai 
atlyginimai ir pajamos iš ilgalaikio turto 
perleidimo į pardavimo veiksnį 
neįtraukiami, nebent jie yra pajamos, 
uždirbtos įprastomis prekybos ar veiklos 
sąlygomis. Vidiniai grupės prekių 
pardavimai ir paslaugų teikimas 
neįtraukiami.
3. Pardavimas vertinamas pagal 22 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 311
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pardavimas pagal paskirties vietą Išbraukta.
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1. Prekių pardavimas įtraukiamas į 
grupės nario, įsikūrusio valstybėje narėje, 
kur baigiasi prekių siuntimas ar 
gabenimas jas įsigyjančiam asmeniui, 
pardavimo veiksnį. Jeigu šios vietos 
negalima nustatyti, prekių pardavimas 
priskiriamas valstybėje narėje, kuri buvo 
paskutinė prekių vieta, kurią buvo galima 
nustatyti, įsikūrusiam grupės nariui.
2. Paslaugų teikimas įtraukiamas į grupės 
nario, įsikūrusio valstybėje narėje, kurioje 
paslaugos teikiamos fiziškai, pardavimo 
veiksnį.
3. Jeigu neapmokestinamosios pajamos, 
palūkanos, dividendai ir autoriniai 
atlyginimai bei pajamos iš perleidžiamo 
turto įtraukiami į pardavimo veiksnį, jie 
priskiriamos jų gavėjui.
4. Jeigu valstybėje narėje, kurioje 
tiekiamos prekės arba teikiamos 
paslaugos, nėra grupės nario arba jeigu 
prekės tiekiamos arba paslaugos 
teikiamos trečiojoje šalyje, pardavimai 
įtraukiami į visų grupės narių pardavimo 
veiksnį proporcingai jų darbo ir turto 
veiksniams.
5. Jeigu valstybėje narėje, kurioje 
tiekiamos prekės arba teikiamos 
paslaugos, yra daugiau negu vienas 
grupės narys, pardavimai įtraukiami į 
visų toje valstybėje įsikūrusių grupės 
narių pardavimo veiksnį proporcingai jų 
darbo ir turto veiksniams.

Or. en

Pagrindimas

Pardavimų veiksnys sukuria didelių problemų, o pardavimų formulę reikėtų pašalinti. 
Pardavimas pagal paskirties vietą būtų perėjimas nuo dabar taikomo principo, kai 
didžiausios mokestinės teisės priskiriamos pajamų šaltinio valstybei, ja vadovautasi OECD 
dirbant tarptautinio apmokestinimo srityje. Pardavimų veiksniu pagal pardavimo vietą būtų 
gana paprasta manipuliuoti, ir jis greičiausiai lemtų sudėtingų taisyklių, kuriomis būtų 
kovojama su mokesčių vengimu, kūrimą. Pardavėjui pardavimo paskirties vietą kartais sunku 
patvirtinti arba netgi neįmanoma.
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Pakeitimas 312
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pardavimas pagal paskirties vietą Išbraukta.
1. Prekių pardavimas įtraukiamas į 
grupės nario, įsikūrusio valstybėje narėje, 
kur baigiasi prekių siuntimas ar 
gabenimas jas įsigyjančiam asmeniui, 
pardavimo veiksnį. Jeigu šios vietos 
negalima nustatyti, prekių pardavimas 
priskiriamas valstybėje narėje, kuri buvo 
paskutinė prekių vieta, kurią buvo galima 
nustatyti, įsikūrusiam grupės nariui.
2. Paslaugų teikimas įtraukiamas į grupės 
nario, įsikūrusio valstybėje narėje, kurioje 
paslaugos teikiamos fiziškai, pardavimo 
veiksnį.
3. Jeigu neapmokestinamosios pajamos, 
palūkanos, dividendai ir autoriniai 
atlyginimai bei pajamos iš perleidžiamo 
turto įtraukiami į pardavimo veiksnį, jie 
priskiriamos jų gavėjui.
4. Jeigu valstybėje narėje, kurioje 
tiekiamos prekės arba teikiamos 
paslaugos, nėra grupės nario arba jeigu 
prekės tiekiamos arba paslaugos 
teikiamos trečiojoje šalyje, pardavimai 
įtraukiami į visų grupės narių pardavimo 
veiksnį proporcingai jų darbo ir turto 
veiksniams.
5. Jeigu valstybėje narėje, kurioje 
tiekiamos prekės arba teikiamos 
paslaugos, yra daugiau negu vienas 
grupės narys, pardavimai įtraukiami į 
visų toje valstybėje įsikūrusių grupės 
narių pardavimo veiksnį proporcingai jų 
darbo ir turto veiksniams.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 313
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksnių apskaičiavimo taisyklės Išbraukta.
Komisija gali priimti teisės aktus, 
kuriuose būtų nustatytos išsamios darbo, 
turto ir pardavimo veiksnių 
apskaičiavimo, darbuotojų ir darbo 
užmokesčio, turto ir pardavimų 
paskirstymo pagal atitinkamą veiksnį ir 
turto vertinimo taisyklės. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 131 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 314
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti teisės aktus, kuriuose 
būtų nustatytos išsamios darbo, turto ir
pardavimo veiksnių apskaičiavimo, 
darbuotojų ir darbo užmokesčio, turto ir
pardavimų paskirstymo pagal atitinkamą 
veiksnį ir turto vertinimo taisyklės. Tie 

Komisija gali priimti teisės aktus, kuriuose 
būtų nustatytos išsamios darbo ir turto 
veiksnių apskaičiavimo, darbuotojų ir 
darbo užmokesčio, turto paskirstymo pagal 
atitinkamą veiksnį ir turto vertinimo 
taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
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įgyvendinimo aktai priimami pagal 131 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

pagal 131 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 315
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
98 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansų įstaigos Išbraukta.
1. Finansų įstaigomis laikomi šie 
subjektai:
a) kredito įstaigos, kurioms leidžiama 
veikti Sąjungoje pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/48/EB20;
b) subjektai, išskyrus draudimo įmones, 
kaip apibrėžta 99 straipsnyje, kurie iki 80 
% ar daugiau viso savo ilgalaikio turto 
laiko kaip finansinį turtą, vertinamą 
pagal šios direktyvos taisykles.
2. Į finansų įstaigos turto veiksnį 
įtraukiama 10 % finansinio turto vertės, 
išskyrus kitų įmonių akcijų paketo dalį ir 
nuosavas akcijas. Finansinis turtas 
įtraukiamas į grupės nario, į kurio 
apskaitą jis įtraukiamas, kai grupės narys 
tampa grupės nariu, turto veiksnį.
3. Į finansų įstaigos pardavimo veiksnį 
įtraukiama 10 % jos pajamų, gautų 
palūkanų, mokesčių, komisinių ir pajamų 
iš vertybinių popierių, išskyrus pridėtinės 
vertės mokestį, kitus mokesčius ir muitus, 
pavidalu. Pagal 96 straipsnio 2 dalį 
laikoma, kad užtikrintųjų paskolų atveju 
finansų paslaugos suteiktos toje valstybėje 
narėje, kurioje įsikūręs garantas, jeigu 
šios valstybės narės negalima nustatyti –
valstybėje narėje, kurioje toks garantas 
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registruotas. Laikoma, kad kitos finansų 
paslaugos suteikiamos skolininko arba 
asmens, kuris moka mokesčius, 
komisinius ar teikia kitas pajamas, 
valstybėje narėje. Jeigu skolininko arba 
asmens, kuris moka mokesčius, 
komisinius ar teikia kitas pajamas, 
negalima nustatyti arba negalima 
nustatyti valstybės narės, kurioje įsikūręs 
arba registruotas garantas, pardavimai 
priskiriami visiems grupės nariams 
proporcingai jų darbo ir turto veiksniams.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 316
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
99 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo įmonės Išbraukta.
1. Terminas „draudimo įmonės“ reiškia 
įmones, kurioms leidžiama vykdyti veiklą 
valstybėse narėse pagal Tarybos direktyvą 
73/239/EEB dėl draudimo, išskyrus 
gyvybės draudimą, Direktyvą 2002/83/EB 
dėl gyvybės draudimo ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/68/EB dėl perdraudimo.
2. Į draudimo įmonių turto veiksnį 
įtraukiama 10 % finansinio turto vertės, 
kaip numatyta 98 straipsnio 2 dalyje.
3. Į draudimo įmonių pardavimo veiksnį 
įtraukiama 10 % visų uždirbtų įmokų, 
atskaičius perdraudimą, paskirstytas 
pelnas iš investicijų, perkeltas iš 
netechninės dalies, kitos techninių dalių 
pajamos, atskaičius perdraudimą, ir 
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pajamos, mokesčiai ir komisiniai iš 
investicijų, išskyrus pridėtinės vertės 
mokestį, kitus mokesčius ir muitus. Pagal 
96 straipsnio 2 dalį laikoma, kad 
draudimo paslaugos suteiktos draudėjo 
valstybėje narėje. Kiti pardavimai 
paskirstomi visiems grupės nariams 
proporcingai jų darbo ir turto veiksniams.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 317
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
100 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nafta ir dujos Išbraukta.
Nepaisant 96 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 
grupės nario, savo pagrindinę veiklą 
vykdančio naftos arba dujų žvalgymo arba 
gamybos srityse, pardavimai priskiriami 
grupės nariui valstybėje narėje, kur nafta 
arba dujos žvalgomos arba gaminamos.
Nepaisant 96 straipsnio 4 ir 5 dalių, jeigu 
naftos arba dujų žvalgymo arba gamybos 
valstybėje narėje nėra grupės nario arba 
naftos arba dujų žvalgymas arba gamyba 
vyksta trečiojoje šalyje, kurioje naftos 
arba dujų žvalgymą arba gamybą 
vykdantis grupės narys neturi nuolatinės 
buveinės, pardavimai priskiriami tam 
grupės nariui.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.
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Pakeitimas 318
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
101 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laivyba, vežimas vidaus vandens keliais ir 
oro transportu

Išbraukta.

Grupės nario, kurio pagrindinė veikla yra 
tarptautinis laivų ir oro transportas arba 
vežimas vidaus vandens keliais, pajamos, 
išlaidos ir kiti atskaitomi straipsniai nėra 
proporcingai paskirstomi pagal 86 
straipsnyje nurodytą formulę, bet 
priskiriami tam grupės nariui. Toks 
grupės narys neįtraukiamas į proporcingo 
paskirstymo formulę.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 319
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
102 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal proporcingo paskirstymo dalį
atskaitomi straipsniai

Išbraukta.

Proporcingo paskirstymo dalis 
patikslinama šiais straipsniais:
a) nekompensuojamais mokesčio 
mokėtojo nuostoliais prieš pradedant 
taikyti šioje direktyvoje numatytą sistemą, 
kaip nustatyta 64 straipsnyje;
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b) grupės lygmeniu atsiradusiais 
nekompensuojamais nuostoliais, kaip 
nustatyta 64 straipsnyje kartu su 66 
straipsnio b punktu ir 71 straipsniu;
c) sumomis, susijusiomis su ilgalaikio 
turto perleidimu, kaip nustatyta 61 
straipsnyje, su ilgalaikėmis sutartimis 
susijusiomis pajamomis ir išlaidomis, kaip 
nustatyta 62 straipsnyje, ir būsimomis 
išlaidomis, kaip nustatyta 63 straipsnyje;
d) draudimo įmonių atveju 
pasirenkamaisiais techniniais atidėjiniais, 
kaip nustatyta 30 straipsnio c punkte;
e) mokesčiais, išvardytais III priede, kurių 
atskaitymas nustatytas nacionalinėmis 
taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 320
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
103 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčio įsipareigojimas Išbraukta.
Kiekvieno grupės nario mokesčio 
įsipareigojimas priklauso nuo 
proporcingai paskirstytos nacionalinio 
mokesčio tarifo dalies, patikslintos pagal 
102 straipsnį, ir toliau sumažintos 76 
straipsnyje numatytais atskaitymais.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.
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Pakeitimas 321
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie sistemos pasirinkimą Išbraukta.
1. Pavienis mokesčio mokėtojas gali 
pasirinkti šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, apie tai pranešdamas valstybės 
narės, kurioje jis yra rezidentas, arba, 
mokesčio mokėtojo ne rezidento 
nuolatinės buveinės atveju, kurioje 
įsikūrusi buveinė, kompetentingai 
institucijai. Grupės atveju pagrindinis 
mokesčio mokėtojas grupės vardu praneša 
pagrindinei mokesčių institucijai.
Toks pranešimas pateikiamas likus 
mažiausiai trims mėnesiams iki 
mokestinių metų, kuriais mokesčio 
mokėtojas arba grupė nori pradėti taikyti 
sistemą, pradžios.
2. Pranešimas apie sistemos pasirinkimą 
apima visus grupės narius. Tačiau 
laivybos įmonės, kurioms taikoma speciali 
apmokestinimo tvarka, gali būti į grupę 
neįtrauktos.
3. Pagrindinė mokesčių institucija iš karto 
perduoda pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą visų valstybių narių, kuriose 
grupės nariai yra rezidentai arba turi 
buveinę, kompetentingoms institucijoms. 
Šios institucijos pagrindinei mokesčių 
institucijai gali per vieną mėnesį nuo 
perdavimo pateikti savo pastabas ir visą 
svarbią informaciją dėl pranešimo apie 
sistemos pasirinkimą galiojimą ir mastą.

Or. fr
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Pakeitimas 322
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie sistemos pasirinkimą Išbraukta.
1. Pavienis mokesčio mokėtojas gali 
pasirinkti šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, apie tai pranešdamas valstybės 
narės, kurioje jis yra rezidentas, arba, 
mokesčio mokėtojo ne rezidento 
nuolatinės buveinės atveju, kurioje 
įsikūrusi buveinė, kompetentingai 
institucijai. Grupės atveju pagrindinis 
mokesčio mokėtojas grupės vardu praneša 
pagrindinei mokesčių institucijai.
Toks pranešimas pateikiamas likus 
mažiausiai trims mėnesiams iki 
mokestinių metų, kuriais mokesčio 
mokėtojas arba grupė nori pradėti taikyti 
sistemą, pradžios.
2. Pranešimas apie sistemos pasirinkimą 
apima visus grupės narius. Tačiau 
laivybos įmonės, kurioms taikoma speciali 
apmokestinimo tvarka, gali būti į grupę 
neįtrauktos.
3. Pagrindinė mokesčių institucija iš karto 
perduoda pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą visų valstybių narių, kuriose 
grupės nariai yra rezidentai arba turi 
buveinę, kompetentingoms institucijoms. 
Šios institucijos pagrindinei mokesčių 
institucijai gali per vieną mėnesį nuo 
perdavimo pateikti savo pastabas ir visą 
svarbią informaciją dėl pranešimo apie 
sistemos pasirinkimą galiojimą ir mastą.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant privalomą sistemą nėra prasmės pranešti.
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Pakeitimas 323
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie sistemos pasirinkimą Išbraukta.
1. Pavienis mokesčio mokėtojas gali 
pasirinkti šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, apie tai pranešdamas valstybės 
narės, kurioje jis yra rezidentas, arba, 
mokesčio mokėtojo ne rezidento 
nuolatinės buveinės atveju, kurioje 
įsikūrusi buveinė, kompetentingai 
institucijai. Grupės atveju pagrindinis 
mokesčio mokėtojas grupės vardu praneša 
pagrindinei mokesčių institucijai.
Toks pranešimas pateikiamas likus 
mažiausiai trims mėnesiams iki 
mokestinių metų, kuriais mokesčio 
mokėtojas arba grupė nori pradėti taikyti 
sistemą, pradžios.
2. Pranešimas apie sistemos pasirinkimą 
apima visus grupės narius. Tačiau 
laivybos įmonės, kurioms taikoma speciali 
apmokestinimo tvarka, gali būti į grupę 
neįtrauktos.
3. Pagrindinė mokesčių institucija iš karto 
perduoda pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą visų valstybių narių, kuriose 
grupės nariai yra rezidentai arba turi 
buveinę, kompetentingoms institucijoms. 
Šios institucijos pagrindinei mokesčių 
institucijai gali per vieną mėnesį nuo 
perdavimo pateikti savo pastabas ir visą 
svarbią informaciją dėl pranešimo apie 
sistemos pasirinkimą galiojimą ir mastą.

Or. pt
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Pakeitimas 324
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie sistemos pasirinkimą Išbraukta.
1. Pavienis mokesčio mokėtojas gali 
pasirinkti šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, apie tai pranešdamas valstybės
narės, kurioje jis yra rezidentas, arba, 
mokesčio mokėtojo ne rezidento 
nuolatinės buveinės atveju, kurioje 
įsikūrusi buveinė, kompetentingai 
institucijai. Grupės atveju pagrindinis 
mokesčio mokėtojas grupės vardu praneša 
pagrindinei mokesčių institucijai.
Toks pranešimas pateikiamas likus 
mažiausiai trims mėnesiams iki 
mokestinių metų, kuriais mokesčio 
mokėtojas arba grupė nori pradėti taikyti 
sistemą, pradžios.
2. Pranešimas apie sistemos pasirinkimą 
apima visus grupės narius. Tačiau 
laivybos įmonės, kurioms taikoma speciali 
apmokestinimo tvarka, gali būti į grupę 
neįtrauktos.
3. Pagrindinė mokesčių institucija iš karto 
perduoda pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą visų valstybių narių, kuriose 
grupės nariai yra rezidentai arba turi 
buveinę, kompetentingoms institucijoms. 
Šios institucijos pagrindinei mokesčių 
institucijai gali per vieną mėnesį nuo 
perdavimo pateikti savo pastabas ir visą 
svarbią informaciją dėl pranešimo apie 
sistemos pasirinkimą galiojimą ir mastą.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.
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Pakeitimas 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie sistemos pasirinkimą Pranešimas apie sistemos taikymą

Or. de

Pakeitimas 326
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavienis mokesčio mokėtojas gali 
pasirinkti šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, apie tai pranešdamas valstybės 
narės, kurioje jis yra rezidentas, arba, 
mokesčio mokėtojo ne rezidento 
nuolatinės buveinės atveju, kurioje 
įsikūrusi buveinė, kompetentingai 
institucijai. Grupės atveju pagrindinis 
mokesčio mokėtojas grupės vardu praneša 
pagrindinei mokesčių institucijai.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavienis mokesčio mokėtojas gali Pavieniam mokesčio mokėtojui 
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pasirinkti šioje direktyvoje numatytą 
sistemą, apie tai pranešdamas valstybės 
narės, kurioje jis yra rezidentas, arba, 
mokesčio mokėtojo ne rezidento nuolatinės 
buveinės atveju, kurioje įsikūrusi buveinė, 
kompetentingai institucijai. Grupės atveju 
pagrindinis mokesčio mokėtojas grupės 
vardu praneša pagrindinei mokesčių 
institucijai.

pradedama taikyti šioje direktyvoje 
numatyta sistema, kai apie tai praneša
valstybės narės, kurioje jis yra rezidentas, 
arba, mokesčio mokėtojo ne rezidento 
nuolatinės buveinės atveju, kurioje 
įsikūrusi buveinė, kompetentinga 
institucija. Grupės atveju apie tai praneša 
pagrindinė mokesčių institucija.

Or. de

Pakeitimas 328
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks pranešimas pateikiamas likus 
mažiausiai trims mėnesiams iki 
mokestinių metų, kuriais mokesčio 
mokėtojas arba grupė nori pradėti taikyti 
sistemą, pradžios.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks pranešimas pateikiamas likus 
mažiausiai trims mėnesiams iki mokestinių 
metų, kuriais mokesčio mokėtojas arba 
grupė nori pradėti taikyti sistemą, pradžios.

Toks pranešimas pateikiamas likus 
mažiausiai trims mėnesiams iki mokestinių 
metų, kuriais mokesčio mokėtojas arba 
grupė turi pradėti taikyti sistemą, pradžios.

Or. de
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Pakeitimas 330
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pranešimas apie sistemos pasirinkimą 
apima visus grupės narius. Tačiau 
laivybos įmonės, kurioms taikoma speciali 
apmokestinimo tvarka, gali būti į grupę 
neįtrauktos.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pranešimas apie sistemos pasirinkimą
apima visus grupės narius. Tačiau laivybos 
įmonės, kurioms taikoma speciali 
apmokestinimo tvarka, gali būti į grupę 
neįtrauktos.

2. Pranešimas apima visus grupės narius. 
Tačiau laivybos įmonės, kurioms taikoma 
speciali apmokestinimo tvarka, gali būti į 
grupę neįtrauktos.

Or. de

Pakeitimas 332
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinė mokesčių institucija iš karto 
perduoda pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą visų valstybių narių, kuriose 
grupės nariai yra rezidentai arba turi 
buveinę, kompetentingoms institucijoms. 

Išbraukta.
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Šios institucijos pagrindinei mokesčių 
institucijai gali per vieną mėnesį nuo 
perdavimo pateikti savo pastabas ir visą 
svarbią informaciją dėl pranešimo apie 
sistemos pasirinkimą galiojimą ir mastą.

Or. pt

Pakeitimas 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinė mokesčių institucija iš karto 
perduoda pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą visų valstybių narių, kuriose 
grupės nariai yra rezidentai arba turi 
buveinę, kompetentingoms institucijoms. 
Šios institucijos pagrindinei mokesčių 
institucijai gali per vieną mėnesį nuo 
perdavimo pateikti savo pastabas ir visą 
svarbią informaciją dėl pranešimo apie 
sistemos pasirinkimą galiojimą ir mastą.

3. Pagrindinė mokesčių institucija iš karto 
perduoda pranešimą visų valstybių narių, 
kuriose grupės nariai yra rezidentai arba 
turi buveinę, kompetentingoms 
institucijoms. Šios institucijos pagrindinei 
mokesčių institucijai gali per vieną mėnesį 
nuo perdavimo pateikti savo pastabas ir 
visą svarbią informaciją dėl pranešimo 
galiojimo ir masto.

Or. de

Pakeitimas 334
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupei nustatomas terminas Išbraukta.
1. Kai priimamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, pavienis mokesčio 
mokėtojas arba, atitinkamais atvejais, 
grupė penkerius mokestinius metus taiko 
šioje direktyvoje numatytą sistemą. 
Pasibaigus šiam pradiniam laikotarpiui, 
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pavienis mokesčio mokėtojas arba grupė 
toliau taiko sistemą vienas po kito 
sekančiais trejų metų laikotarpiais, jeigu 
nepraneša apie grupės veiklos 
nutraukimą. Pranešimą apie grupės 
veiklos nutraukimą mokesčio mokėtojas 
gali pateikti savo kompetentingai 
institucijai arba, grupės atveju, 
pagrindinis mokesčio mokėtojas –
pagrindinei mokesčių institucijai prieš tris 
mėnesius iki pradinio arba paskesnio 
termino pabaigos.
2. Jeigu mokesčio mokėtojas arba 
mokesčio nemokantis subjektas 
prisijungia prie grupės, grupei nustatytas 
terminas nesikeičia. Jeigu grupė 
prisijungia prie kitos grupės arba dvi ar 
daugiau grupių susijungia, išplėsta grupė 
toliau taiko sistemą iki tol, kol baigia 
galioti vėlesnis iš grupėms nustatytų 
terminų, jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
nėra tinkamiau taikyti trumpesnį terminą.
3. Jeigu mokesčio mokėtojas palieka 
grupę arba grupė nutraukia veiklą, 
mokesčio mokėtojas arba mokesčio 
mokėtojai toliau taiko sistemą likusiu 
galiojančiu grupei nustatytu terminu.

Or. fr

Pakeitimas 335
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupei nustatomas terminas Išbraukta.
1. Kai priimamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, pavienis mokesčio 
mokėtojas arba, atitinkamais atvejais, 
grupė penkerius mokestinius metus taiko 
šioje direktyvoje numatytą sistemą. 
Pasibaigus šiam pradiniam laikotarpiui, 
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pavienis mokesčio mokėtojas arba grupė 
toliau taiko sistemą vienas po kito 
sekančiais trejų metų laikotarpiais, jeigu 
nepraneša apie grupės veiklos 
nutraukimą. Pranešimą apie grupės 
veiklos nutraukimą mokesčio mokėtojas 
gali pateikti savo kompetentingai 
institucijai arba, grupės atveju, 
pagrindinis mokesčio mokėtojas –
pagrindinei mokesčių institucijai prieš tris 
mėnesius iki pradinio arba paskesnio 
termino pabaigos.
2. Jeigu mokesčio mokėtojas arba 
mokesčio nemokantis subjektas 
prisijungia prie grupės, grupei nustatytas 
terminas nesikeičia. Jeigu grupė 
prisijungia prie kitos grupės arba dvi ar 
daugiau grupių susijungia, išplėsta grupė 
toliau taiko sistemą iki tol, kol baigia 
galioti vėlesnis iš grupėms nustatytų 
terminų, jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
nėra tinkamiau taikyti trumpesnį terminą.
3. Jeigu mokesčio mokėtojas palieka 
grupę arba grupė nutraukia veiklą, 
mokesčio mokėtojas arba mokesčio 
mokėtojai toliau taiko sistemą likusiu 
galiojančiu grupei nustatytu terminu.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant privalomą sistemą nėra prasmės pranešti.

Pakeitimas 336
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupei nustatomas terminas Išbraukta.
1. Kai priimamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, pavienis mokesčio 
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mokėtojas arba, atitinkamais atvejais, 
grupė penkerius mokestinius metus taiko 
šioje direktyvoje numatytą sistemą. 
Pasibaigus šiam pradiniam laikotarpiui, 
pavienis mokesčio mokėtojas arba grupė 
toliau taiko sistemą vienas po kito 
sekančiais trejų metų laikotarpiais, jeigu 
nepraneša apie grupės veiklos 
nutraukimą. Pranešimą apie grupės 
veiklos nutraukimą mokesčio mokėtojas 
gali pateikti savo kompetentingai 
institucijai arba, grupės atveju, 
pagrindinis mokesčio mokėtojas –
pagrindinei mokesčių institucijai prieš tris 
mėnesius iki pradinio arba paskesnio 
termino pabaigos.
2. Jeigu mokesčio mokėtojas arba 
mokesčio nemokantis subjektas 
prisijungia prie grupės, grupei nustatytas 
terminas nesikeičia. Jeigu grupė 
prisijungia prie kitos grupės arba dvi ar 
daugiau grupių susijungia, išplėsta grupė 
toliau taiko sistemą iki tol, kol baigia 
galioti vėlesnis iš grupėms nustatytų 
terminų, jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
nėra tinkamiau taikyti trumpesnį terminą.
3. Jeigu mokesčio mokėtojas palieka 
grupę arba grupė nutraukia veiklą, 
mokesčio mokėtojas arba mokesčio 
mokėtojai toliau taiko sistemą likusiu 
galiojančiu grupei nustatytu terminu.

Or. pt

Pakeitimas 337
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupei nustatomas terminas Išbraukta.
1. Kai priimamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, pavienis mokesčio 
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mokėtojas arba, atitinkamais atvejais, 
grupė penkerius mokestinius metus taiko 
šioje direktyvoje numatytą sistemą. 
Pasibaigus šiam pradiniam laikotarpiui, 
pavienis mokesčio mokėtojas arba grupė 
toliau taiko sistemą vienas po kito 
sekančiais trejų metų laikotarpiais, jeigu 
nepraneša apie grupės veiklos 
nutraukimą. Pranešimą apie grupės 
veiklos nutraukimą mokesčio mokėtojas 
gali pateikti savo kompetentingai 
institucijai arba, grupės atveju, 
pagrindinis mokesčio mokėtojas –
pagrindinei mokesčių institucijai prieš tris 
mėnesius iki pradinio arba paskesnio 
termino pabaigos.
2. Jeigu mokesčio mokėtojas arba 
mokesčio nemokantis subjektas 
prisijungia prie grupės, grupei nustatytas 
terminas nesikeičia. Jeigu grupė 
prisijungia prie kitos grupės arba dvi ar 
daugiau grupių susijungia, išplėsta grupė 
toliau taiko sistemą iki tol, kol baigia 
galioti vėlesnis iš grupėms nustatytų 
terminų, jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
nėra tinkamiau taikyti trumpesnį terminą.
3. Jeigu mokesčio mokėtojas palieka 
grupę arba grupė nutraukia veiklą, 
mokesčio mokėtojas arba mokesčio 
mokėtojai toliau taiko sistemą likusiu 
galiojančiu grupei nustatytu terminu.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 338
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai priimamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, pavienis mokesčio 
mokėtojas arba, atitinkamais atvejais, 
grupė penkerius mokestinius metus taiko 
šioje direktyvoje numatytą sistemą. 
Pasibaigus šiam pradiniam laikotarpiui, 
pavienis mokesčio mokėtojas arba grupė 
toliau taiko sistemą vienas po kito 
sekančiais trejų metų laikotarpiais, jeigu 
nepraneša apie grupės veiklos 
nutraukimą. Pranešimą apie grupės 
veiklos nutraukimą mokesčio mokėtojas 
gali pateikti savo kompetentingai 
institucijai arba, grupės atveju, 
pagrindinis mokesčio mokėtojas –
pagrindinei mokesčių institucijai prieš tris 
mėnesius iki pradinio arba paskesnio 
termino pabaigos.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai priimamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, pavienis mokesčio 
mokėtojas arba, atitinkamais atvejais, 
grupė penkerius mokestinius metus taiko 
šioje direktyvoje numatytą sistemą. 
Pasibaigus šiam pradiniam laikotarpiui, 
pavienis mokesčio mokėtojas arba grupė 
toliau taiko sistemą vienas po kito 
sekančiais trejų metų laikotarpiais, jeigu 
nepraneša apie grupės veiklos nutraukimą. 
Pranešimą apie grupės veiklos nutraukimą 
mokesčio mokėtojas gali pateikti savo 
kompetentingai institucijai arba, grupės 
atveju, pagrindinis mokesčio mokėtojas –

1. Kai pranešimas pateikiamas, pavienis 
mokesčio mokėtojas arba, atitinkamais 
atvejais, grupė penkerius mokestinius 
metus taiko šioje direktyvoje numatytą 
sistemą. Pasibaigus šiam pradiniam 
laikotarpiui, pavienis mokesčio
mokėtojas arba grupė toliau taiko sistemą 
vienas po kito sekančiais trejų metų 
laikotarpiais, jeigu mokesčių institucija 
nepraneša apie taikymo nutraukimą. 
Pranešimą apie taikymo nutraukimą 
mokesčių institucija arba, grupės atveju, 
pagrindinė mokesčių institucija gali 
pateikti prieš tris mėnesius iki pradinio 
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pagrindinei mokesčių institucijai prieš tris 
mėnesius iki pradinio arba paskesnio 
termino pabaigos.

arba paskesnio termino pabaigos.

Or. de

Pakeitimas 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai priimamas pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą, pavienis mokesčio mokėtojas 
arba, atitinkamais atvejais, grupė 
penkerius mokestinius metus taiko šioje 
direktyvoje numatytą sistemą. Pasibaigus 
šiam pradiniam laikotarpiui, pavienis 
mokesčio mokėtojas arba grupė toliau taiko 
sistemą vienas po kito sekančiais trejų 
metų laikotarpiais, jeigu nepraneša apie 
grupės veiklos nutraukimą. Pranešimą apie 
grupės veiklos nutraukimą mokesčio 
mokėtojas gali pateikti savo 
kompetentingai institucijai arba, grupės 
atveju, pagrindinis mokesčio mokėtojas –
pagrindinei mokesčių institucijai prieš tris 
mėnesius iki pradinio arba paskesnio 
termino pabaigos.

1. Kai priimamas pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą, pavienis mokesčio mokėtojas 
arba, atitinkamais atvejais, grupė trejus
mokestinius metus taiko šioje direktyvoje 
numatytą sistemą. Pasibaigus šiam 
pradiniam laikotarpiui, pavienis mokesčio 
mokėtojas arba grupė toliau taiko sistemą 
vienas po kito sekančiais trejų metų 
laikotarpiais, jeigu nepraneša apie grupės 
veiklos nutraukimą. Pranešimą apie grupės 
veiklos nutraukimą mokesčio mokėtojas 
gali pateikti savo kompetentingai 
institucijai arba, grupės atveju, pagrindinis 
mokesčio mokėtojas – pagrindinei 
mokesčių institucijai prieš tris mėnesius iki 
pradinio arba paskesnio termino pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 341
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai priimamas pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą, pavienis mokesčio mokėtojas 

1. Kai priimamas pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą, pavienis mokesčio mokėtojas 
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arba, atitinkamais atvejais, grupė 
penkerius mokestinius metus taiko šioje 
direktyvoje numatytą sistemą. Pasibaigus 
šiam pradiniam laikotarpiui, pavienis 
mokesčio mokėtojas arba grupė toliau taiko 
sistemą vienas po kito sekančiais trejų 
metų laikotarpiais, jeigu nepraneša apie 
grupės veiklos nutraukimą. Pranešimą apie 
grupės veiklos nutraukimą mokesčio 
mokėtojas gali pateikti savo 
kompetentingai institucijai arba, grupės 
atveju, pagrindinis mokesčio mokėtojas –
pagrindinei mokesčių institucijai prieš tris 
mėnesius iki pradinio arba paskesnio 
termino pabaigos.

arba, atitinkamais atvejais, grupė trejus
mokestinius metus taiko šioje direktyvoje 
numatytą sistemą. Pasibaigus šiam 
pradiniam laikotarpiui, pavienis mokesčio 
mokėtojas arba grupė toliau taiko sistemą 
vienas po kito sekančiais trejų metų 
laikotarpiais, jeigu nepraneša apie grupės 
veiklos nutraukimą. Pranešimą apie grupės 
veiklos nutraukimą mokesčio mokėtojas 
gali pateikti savo kompetentingai 
institucijai arba, grupės atveju, pagrindinis 
mokesčio mokėtojas – pagrindinei 
mokesčių institucijai prieš tris mėnesius iki 
pradinio arba paskesnio termino pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 342
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu mokesčio mokėtojas arba 
mokesčio nemokantis subjektas 
prisijungia prie grupės, grupei nustatytas 
terminas nesikeičia. Jeigu grupė 
prisijungia prie kitos grupės arba dvi ar 
daugiau grupių susijungia, išplėsta grupė 
toliau taiko sistemą iki tol, kol baigia 
galioti vėlesnis iš grupėms nustatytų 
terminų, jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
nėra tinkamiau taikyti trumpesnį terminą.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu mokesčio mokėtojas arba 
mokesčio nemokantis subjektas prisijungia 
prie grupės, grupei nustatytas terminas 
nesikeičia. Jeigu grupė prisijungia prie 
kitos grupės arba dvi ar daugiau grupių 
susijungia, išplėsta grupė toliau taiko 
sistemą iki tol, kol baigia galioti vėlesnis iš 
grupėms nustatytų terminų, jeigu 
išimtinėmis aplinkybėmis nėra tinkamiau 
taikyti trumpesnį terminą.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 344
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu mokesčio mokėtojas palieka 
grupę arba grupė nutraukia veiklą, 
mokesčio mokėtojas arba mokesčio 
mokėtojai toliau taiko sistemą likusiu 
galiojančiu grupei nustatytu terminu.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 345
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama informacija

Išbraukta.

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama ši informacija:
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a) mokesčio mokėtojo arba grupės narių 
tapatybės nustatymo informacija;
b) grupės atveju įrodymas, kad laikomasi 
54 ir 55 straipsniuose nustatytų kriterijų;
c) visų asocijuotųjų įmonių, nurodytų 78 
straipsnyje, tapatybės nustatymo 
informacija;
d) mokesčio mokėtojų teisinė forma, 
oficiali buveinės vieta ir pagrindinio 
administracijos centro vieta;
e) sistemos taikymo mokestiniai metai.
Komisija gali priimti teisės aktą, kuriuo 
nustatomas standartinės formos 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą. 
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
131 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 346
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama informacija

Išbraukta.

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama ši informacija:
a) mokesčio mokėtojo arba grupės narių 
tapatybės nustatymo informacija;
b) grupės atveju įrodymas, kad laikomasi 
54 ir 55 straipsniuose nustatytų kriterijų;
c) visų asocijuotųjų įmonių, nurodytų 78 
straipsnyje, tapatybės nustatymo 
informacija;
d) mokesčio mokėtojų teisinė forma, 
oficiali buveinės vieta ir pagrindinio 
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administracijos centro vieta;
e) sistemos taikymo mokestiniai metai.
Komisija gali priimti teisės aktą, kuriuo 
nustatomas standartinės formos 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą. 
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
131 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant privalomą sistemą nėra prasmės pranešti.

Pakeitimas 347
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama informacija

Išbraukta.

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama ši informacija:
a) mokesčio mokėtojo arba grupės narių 
tapatybės nustatymo informacija;
b) grupės atveju įrodymas, kad laikomasi 
54 ir 55 straipsniuose nustatytų kriterijų;
c) visų asocijuotųjų įmonių, nurodytų 
78 straipsnyje, tapatybės nustatymo 
informacija,
d) mokesčio mokėtojų teisinė forma, 
oficiali buveinės vieta ir pagrindinio 
administracijos centro vieta;
e) sistemos taikymo mokestiniai metai.
Komisija gali priimti teisės aktą, kuriuo 
nustatomas standartinės formos 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą. 
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 



PE478.376v01-00 180/226 AM\885627LT.doc

LT

131 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. pt

Pakeitimas 348
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama informacija

Išbraukta.

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama ši informacija:
a) mokesčio mokėtojo arba grupės narių 
tapatybės nustatymo informacija;
b) grupės atveju įrodymas, kad laikomasi 
54 ir 55 straipsniuose nustatytų kriterijų;
c) visų asocijuotųjų įmonių, nurodytų 78 
straipsnyje, tapatybės nustatymo 
informacija;
d) mokesčio mokėtojų teisinė forma, 
oficiali buveinės vieta ir pagrindinio 
administracijos centro vieta;
e) sistemos taikymo mokestiniai metai.
Komisija gali priimti teisės aktą, kuriuo 
nustatomas standartinės formos 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą. 
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
131 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.
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Pakeitimas 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime apie sistemos pasirinkimą
pateikiama informacija

Pranešime pateikiama informacija

Or. de

Pakeitimas 350
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama ši informacija:

Išbraukta.

a) mokesčio mokėtojo arba grupės narių 
tapatybės nustatymo informacija;
b) grupės atveju įrodymas, kad laikomasi 
54 ir 55 straipsniuose nustatytų kriterijų;
c) visų asocijuotųjų įmonių, nurodytų 
78 straipsnyje, tapatybės nustatymo 
informacija,
d) mokesčio mokėtojų teisinė forma, 
oficiali buveinės vieta ir pagrindinio 
administracijos centro vieta;
e) sistemos taikymo mokestiniai metai.

Or. pt

Pakeitimas 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime apie sistemos pasirinkimą
pateikiama ši informacija:

Pranešime pateikiama ši informacija:

Or. de

Pakeitimas 352
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokesčio mokėtojo arba grupės narių 
tapatybės nustatymo informacija;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 353
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) grupės atveju įrodymas, kad laikomasi 
54 ir 55 straipsniuose nustatytų kriterijų;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 354
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų asocijuotųjų įmonių, nurodytų 
78 straipsnyje, tapatybės nustatymo 
informacija,

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 355
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) mokesčio mokėtojų teisinė forma, 
oficiali buveinės vieta ir pagrindinio 
administracijos centro vieta;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 356
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sistemos taikymo mokestiniai metai. Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 357
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti teisės aktą, kuriuo 
nustatomas standartinės formos 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą. 
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
131 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti teisės aktą, kuriuo 
nustatomas standartinės formos pranešimas 
apie sistemos pasirinkimą. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 131 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Komisija priima teisės aktą, kuriuo 
nustatomas standartinės formos 
pranešimas. Tas įgyvendinimo aktas 
priimamas pagal 131 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 359
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimo apie sistemos pasirinkimą 
kontrolė

Išbraukta.

1. Kompetentinga institucija, kuriai 
teisėtai pateikiamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, nagrinėja, ar, 
remiantis pranešime pateikta informacija, 
grupė laikosi šios direktyvos reikalavimų. 
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Jeigu pranešimas neatmetamas per tris 
mėnesius nuo jo gavimo, laikoma, kad jis 
priimamas.
2. Jeigu mokesčio mokėtojas visiškai 
atskleidė visą svarbią informaciją pagal 
106 straipsnį, toliau nustačius, kad 
atskleistas grupės narių sąrašas nėra 
teisingas, pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą nelaikomas negaliojančiu. 
Pranešimas ištaisomas ir imamasi visų 
reikiamų priemonių nuo mokestinių metų, 
kada buvo pastebėta klaida, pradžios. 
Jeigu visa informacija neatskleidžiama, 
pagrindinė mokesčių institucija, kitoms 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms pritarus, gali pripažinti 
pradinį pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą negaliojančiu.

Or. fr

Pakeitimas 360
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimo apie sistemos pasirinkimą 
kontrolė

Išbraukta.

1. Kompetentinga institucija, kuriai 
teisėtai pateikiamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, nagrinėja, ar, 
remiantis pranešime pateikta informacija, 
grupė laikosi šios direktyvos reikalavimų. 
Jeigu pranešimas neatmetamas per tris 
mėnesius nuo jo gavimo, laikoma, kad jis 
priimamas.
2. Jeigu mokesčio mokėtojas visiškai 
atskleidė visą svarbią informaciją pagal 
106 straipsnį, toliau nustačius, kad 
atskleistas grupės narių sąrašas nėra 
teisingas, pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą nelaikomas negaliojančiu. 
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Pranešimas ištaisomas ir imamasi visų 
reikiamų priemonių nuo mokestinių metų, 
kada buvo pastebėta klaida, pradžios. 
Jeigu visa informacija neatskleidžiama, 
pagrindinė mokesčių institucija, kitoms 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms pritarus, gali pripažinti 
pradinį pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą negaliojančiu.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant privalomą sistemą nėra prasmės pranešti.

Pakeitimas 361
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimo apie sistemos pasirinkimą 
kontrolė

Išbraukta.

1. Kompetentinga institucija, kuriai 
teisėtai pateikiamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, nagrinėja, ar, 
remiantis pranešime pateikta informacija, 
grupė laikosi šios direktyvos reikalavimų. 
Jeigu pranešimas neatmetamas per tris 
mėnesius nuo jo gavimo, laikoma, kad jis 
priimamas.
2. Jeigu mokesčio mokėtojas visiškai 
atskleidė visą svarbią informaciją pagal 
106 straipsnį, toliau nustačius, kad 
atskleistas grupės narių sąrašas nėra 
teisingas, pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą nelaikomas negaliojančiu. 
Pranešimas ištaisomas ir imamasi visų 
reikiamų priemonių nuo mokestinių metų, 
kada buvo pastebėta klaida, pradžios. 
Jeigu visa informacija neatskleidžiama, 
pagrindinė mokesčių institucija, kitoms 
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atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms pritarus, gali pripažinti 
pradinį pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą negaliojančiu.

Or. pt

Pakeitimas 362
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimo apie sistemos pasirinkimą 
kontrolė

Išbraukta.

1. Kompetentinga institucija, kuriai 
teisėtai pateikiamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, nagrinėja, ar, 
remiantis pranešime pateikta informacija, 
grupė laikosi šios direktyvos reikalavimų. 
Jeigu pranešimas neatmetamas per tris 
mėnesius nuo jo gavimo, laikoma, kad jis 
priimamas.
2. Jeigu mokesčio mokėtojas visiškai 
atskleidė visą svarbią informaciją pagal 
106 straipsnį, toliau nustačius, kad 
atskleistas grupės narių sąrašas nėra 
teisingas, pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą nelaikomas negaliojančiu. 
Pranešimas ištaisomas ir imamasi visų 
reikiamų priemonių nuo mokestinių metų, 
kada buvo pastebėta klaida, pradžios. 
Jeigu visa informacija neatskleidžiama, 
pagrindinė mokesčių institucija, kitoms 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms pritarus, gali pripažinti 
pradinį pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą negaliojančiu.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimo apie sistemos pasirinkimą
kontrolė

Pranešimo kontrolė

Or. de

Pakeitimas 364
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija, kuriai 
teisėtai pateikiamas pranešimas apie 
sistemos pasirinkimą, nagrinėja, ar, 
remiantis pranešime pateikta informacija, 
grupė laikosi šios direktyvos reikalavimų. 
Jeigu pranešimas neatmetamas per tris 
mėnesius nuo jo gavimo, laikoma, kad jis 
priimamas.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija, kuriai teisėtai 
pateikiamas pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą, nagrinėja, ar, remiantis 
pranešime pateikta informacija, grupė 
laikosi šios direktyvos reikalavimų. Jeigu 
pranešimas neatmetamas per tris mėnesius 
nuo jo gavimo, laikoma, kad jis priimamas.

1. Kompetentinga institucija, kuriai teisėtai 
pateikiamas pranešimas, nagrinėja, ar, 
remiantis pranešime pateikta informacija, 
grupė laikosi šios direktyvos reikalavimų. 
Jeigu pranešimas neatmetamas per tris 
mėnesius nuo jo gavimo, laikoma, kad jis 
priimamas.

Or. de

Pakeitimas 366
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu mokesčio mokėtojas visiškai 
atskleidė visą svarbią informaciją pagal 
106 straipsnį, toliau nustačius, kad 
atskleistas grupės narių sąrašas nėra 
teisingas, pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą nelaikomas negaliojančiu. 
Pranešimas ištaisomas ir imamasi visų 
reikiamų priemonių nuo mokestinių metų, 
kada buvo pastebėta klaida, pradžios. 
Jeigu visa informacija neatskleidžiama, 
pagrindinė mokesčių institucija, kitoms 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms pritarus, gali pripažinti 
pradinį pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą negaliojančiu.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu mokesčio mokėtojas visiškai 
atskleidė visą svarbią informaciją pagal
106 straipsnį, toliau nustačius, kad 
atskleistas grupės narių sąrašas nėra 
teisingas, pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą nelaikomas negaliojančiu. 
Pranešimas ištaisomas ir imamasi visų 
reikiamų priemonių nuo mokestinių metų, 
kada buvo pastebėta klaida, pradžios. Jeigu 
visa informacija neatskleidžiama, 
pagrindinė mokesčių institucija, kitoms 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms pritarus, gali pripažinti 
pradinį pranešimą apie sistemos 
pasirinkimą negaliojančiu.

2. Jeigu mokesčio mokėtojas visiškai 
atskleidė visą svarbią informaciją pagal
106 straipsnį, toliau nustačius, kad 
atskleistas grupės narių sąrašas nėra 
teisingas, pranešimas nelaikomas 
negaliojančiu. Pranešimas ištaisomas ir 
imamasi visų reikiamų priemonių nuo 
mokestinių metų, kada buvo pastebėta 
klaida, pradžios. Jeigu visa informacija 
neatskleidžiama, pagrindinė mokesčių 
institucija, kitoms atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms pritarus, 
gali pripažinti pradinį pranešimą 
negaliojančiu.

Or. de

Pakeitimas 368
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
108 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokestiniai metai Išbraukta.
1. Visų grupės narių mokestiniai metai 
yra tie patys.
2. Tais metais, kurias mokesčio mokėtojas 
prisijungia prie esamos grupės, jis 
suderina savo mokestinius metus su tos 
grupės mokestiniais metais. Tų 
mokestinių metų mokesčio mokėtojui 
proporcingai paskirstyta dalis 
apskaičiuojama proporcingai 
kalendorinių mėnesių, kuriais įmonė 
priklausė grupei, skaičiui.
3. Tų metų, kuriais mokesčio mokėtojas 
palieka grupę, jam proporcingai 
paskirstyta dalis apskaičiuojama 
proporcingai kalendorinių mėnesių, 
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kuriais įmonė priklausė grupei, skaičiui.
4. Jeigu prie grupės prisijungia pavienis 
mokesčio mokėtojas, laikoma, kad jo 
mokestiniai metai pasibaigia dieną prieš 
jam prisijungiant prie grupės.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais metais, kurias mokesčio mokėtojas 
prisijungia prie esamos grupės, jis suderina
savo mokestinius metus su tos grupės 
mokestiniais metais. Tų mokestinių metų
mokesčio mokėtojui proporcingai 
paskirstyta dalis apskaičiuojama 
proporcingai kalendorinių mėnesių, kuriais 
įmonė priklausė grupei, skaičiui.

2. Tais metais, kuriais mokesčio mokėtojas 
prisijungia prie esamos grupės, jis suderina
savo mokestinius metus su tos grupės 
mokestiniais metais. Tų mokestinių metų
mokesčio mokėtojui proporcingai 
paskirstyta dalis apskaičiuojama 
proporcingai kalendorinių mėnesių, kuriais 
įmonė priklausė grupei, skaičiui.

Or. de

Pakeitimas 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
108 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu prie grupės prisijungia pavienis 
mokesčio mokėtojas, laikoma, kad jo 
mokestiniai metai pasibaigia dieną prieš 
jam prisijungiant prie grupės.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Or. de

Pakeitimas 371
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
109 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių deklaracijos teikimas Išbraukta.
1. Pavienis mokesčio mokėtojas savo 
mokesčių deklaraciją teikia 
kompetentingai institucijai.
Grupės atveju pagrindinis mokesčio 
mokėtojas teikia grupės konsoliduotąją 
mokesčių deklaraciją pagrindinei 
mokesčių institucijai.
2. Deklaracija laikoma kiekvieno grupės 
nario mokesčio įsipareigojimo vertinimu. 
Jeigu valstybės narės įstatyme numatyta, 
kad mokesčių deklaracija turi mokesčio 
vertinimo teisinį statusą ir turi būti 
vertinama kaip priemonė, leidžianti 
išieškoti mokestinius įsiskolinimus, 
konsoliduotoji mokesčių deklaracija turi 
tokį patį poveikį grupės nariui, kuris 
apmokestinamas toje valstybėje narėje.
3. Jeigu konsoliduotoji mokesčių 
deklaracija neturi mokesčio vertinimo 
teisinio statuso, kuris leistų išieškoti 
mokestinį įsiskolinimą, valstybės narės 
kompetentinga institucija gali dėl grupės 
nario, kuris joje yra rezidentas arba 
įsikūręs, imtis nacionalinėje teisėje 
numatytos išieškojimo priemonės toje 
valstybėje narėje. Į priemonę įtraukiami 
su grupės nariu susiję konsoliduotosios 
mokesčių deklaracijos duomenys. 
Priemonę galima apskųsti tik dėl formos, 
o ne dėl esminio vertinimo. Procedūra 
reglamentuojama pagal atitinkamos 
valstybės narės nacionalinę teisę.
4. Jeigu laikoma, kad nuolatinė buveinė 



AM\885627LT.doc 193/226 PE478.376v01-00

LT

pagal 61 straipsnio trečią pastraipą 
egzistuoja, pagrindinis mokesčio 
mokėtojas atsako už visus procedūrinius 
įsipareigojimus, susijusius su tokios 
nuolatinės buveinės apmokestinimu.
5. Pavienis mokesčio mokėtojas mokesčių 
deklaraciją pateikia per valstybės narės, 
kurios rezidentas yra arba kurioje turi 
nuolatinę buveinę, teisėje nustatytą 
laikotarpį. Konsoliduotoji mokesčių 
deklaracija pateikiama per devynis 
mėnesius nuo mokestinių metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 372
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių deklaracijos turinys Išbraukta.
1. Pavienio mokesčio mokėtojo mokesčių 
deklaracijoje pateikiama ši informacija:
a) mokesčio mokėtojo tapatybės 
nustatymo informacija;
b) mokestiniai metai, kurių mokesčių 
deklaracija teikiama;
c) mokesčio bazės apskaičiavimas;
d) visų asocijuotųjų įmonių, nurodytų 78 
straipsnyje, tapatybės nustatymo 
informacija.
2. Konsoliduotojoje mokesčių 
deklaracijoje pateikiama ši informacija:
a) pagrindinio mokesčio mokėtojo 
tapatybės nustatymo informacija;
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b) visų grupės narių tapatybės nustatymo 
informacija;
c) visų asocijuotųjų įmonių, nurodytų 78 
straipsnyje, tapatybės nustatymo 
informacija;
d) mokestiniai metai, kurių mokesčių 
deklaracija teikiama;
e) kiekvieno grupės nario mokesčio bazės 
apskaičiavimas;
f) konsoliduotosios mokesčio bazės 
apskaičiavimas;
g) kiekvienam grupės nariui proporcingai 
paskirstytos dalies apskaičiavimas;
h) kiekvieno grupės nario mokesčio 
įsipareigojimo apskaičiavimas.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 373
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
110 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybių narių 
mokesčių administracijomis, sukuria 
vienodą mokesčių deklaracijos formą.

Or. lv

Pakeitimas 374
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
111 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie klaidas mokesčių 
deklaracijoje

Išbraukta.

Pagrindinis mokesčio mokėtojas 
pagrindinei mokesčių institucijai praneša 
apie klaidas konsoliduotojoje mokesčių 
deklaracijoje. Prireikus pagrindinė 
mokesčių institucija priima pakeistą 
vertinimą pagal 114 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 375
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
112 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių deklaracijos nepateikimas Išbraukta.
Jeigu pagrindinis mokesčio mokėtojas 
nepateikia konsoliduotosios mokesčių 
deklaracijos, pagrindinė mokesčių 
institucija per tris mėnesius, remdamasi 
sąmata ir atsižvelgdama į turimą 
informaciją, priima vertinimą. 
Pagrindinis mokesčio mokėtojas tokį 
vertinimą gali apskųsti.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 376
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
113 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninio pateikimo, mokesčių 
deklaracijų ir patvirtinamųjų dokumentų 
taisyklės

Išbraukta.

Komisija gali priimti teisės aktus, kuriais 
nustatomos elektroninio pateikimo, 
mokesčių deklaracijos formos, 
konsoliduotosios mokesčių deklaracijos 
formos ir reikiamų patvirtinamųjų 
dokumentų taisyklės. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 131 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 377
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
114 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakeistas vertinimas Išbraukta.
1. Pavienio mokesčio mokėtojo auditą ir 
vertinimą reglamentuoja valstybės narės, 
kurioje jis yra rezidentas arba kurioje turi 
nuolatinę buveinę, teisė.
2. Pagrindinė mokesčių institucija 
patikrina, ar konsoliduotoji mokesčių 
deklaracija atitinka 110 straipsnio 2 dalį.
3. Pagrindinė mokesčių institucija gali 
priimti pakeistą vertinimą ne vėliau kaip 
per trejus metus nuo galutinės 
konsoliduotosios mokesčių deklaracijos 
užpildymo dienos arba, jeigu iki tol 
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nepateikta jokia deklaracija, ne vėliau 
kaip per trejus metus nuo vertinimo pagal 
112 straipsnį priėmimo dienos.
Pakeisto vertinimo negalima priimti 
daugiau nei kartą per bet kurį 12 mėnesių 
laikotarpį.
4. 3 dalis netaikoma, kai pakeistas 
vertinimas priimamas laikantis 
pagrindinės mokesčių institucijos 
valstybės narės teismų sprendimo pagal 
123 straipsnį arba abipusio susitarimo ar 
arbitražo procedūros su trečiąja šalimi 
rezultatų. Tokie pakeisti vertinimai 
priimami per 12 mėnesių nuo pagrindinės 
mokesčių institucijos teismų sprendimo 
arba procedūros pabaigos.
5. Nepaisant 3 dalies, pakeistas vertinimas 
gali būti priimtas per šešerius metus nuo 
galutinės konsoliduotosios mokesčių 
deklaracijos pateikimo dienos, jeigu tai 
pagrindžiama mokesčio mokėtojo 
sąmoningai arba dėl didelio neatsargumo 
pateikta neteisinga informacija, arba per 
12 metų nuo tos dienos, kai dėl 
neteisingos informacijos pradėta 
baudžiamoji byla. Toks pakeistas 
vertinimas priimamas per 12 mėnesių nuo 
neteisingos informacijos nustatymo 
dienos, nebent objektyviai pagrindžiama, 
kad reikia ilgesnio laikotarpio tolesniam 
įrodymų rinkimui arba tyrimams. Bet
koks toks pakeistas vertinimas susijęs tik 
su neteisingos informacijos dalyku.
6. Prieš priimdama pakeistą vertinimą, 
pagrindinė mokesčių institucija 
konsultuojasi su valstybių narių, kuriose 
grupės narys yra rezidentas arba turi 
buveinę, kompetentingomis institucijomis. 
Šios institucijos gali pateikti savo 
nuomones per mėnesio trukmės 
konsultaciją.
Kompetentinga valstybės narės, kurioje 
grupės narys yra rezidentas arba turi 
buveinę, institucija gali prašyti 
pagrindinės mokesčių institucijos priimti 
pakeistą vertinimą. Jeigu per tris 
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mėnesius toks vertinimas nepriimamas, 
laikoma, kad jį priimti atsisakoma.
7. Joks pakeistas vertinimas nepriimamas, 
siekiant patikslinti konsoliduotąją 
mokesčio bazę, jeigu deklaruotos bazės ir 
pakoreguotos bazės skirtumas neviršija 
mažesnės iš šių dviejų verčių: 5 000 EUR 
arba 1 % konsoliduotosios mokesčio 
bazės.
Joks pakeistas vertinimas nepriimamas, 
siekiant patikslinti proporcingai 
paskirstytų dalių apskaičiavimą, kai 
bendra grupės nariams, kurie yra 
rezidentai arba turi buveinę valstybėje 
narėje, proporcingai paskirstytų dalių 
suma būtų patikslinama mažiau negu 0,5 
%.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 378
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
115 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centrinė duomenų bazė Išbraukta.
Pagrindinio mokesčio mokėtojo pateikta 
konsoliduotoji mokesčių deklaracija ir 
patvirtinamieji dokumentai saugomi 
centrinėje duomenų bazėje, prie kurios 
prieigą turi visos kompetentingos 
institucijos. Centrinė duomenų bazė 
reguliariai atnaujinama visa papildoma 
informacija ir dokumentais bei visais 
sprendimais ir pranešimais, kuriuos 
priima pagrindinė mokesčių institucija.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
115 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centrinė duomenų bazė Centrinė institucija centrinei duomenų 
bazei koordinuoti ir tvarkyti

Or. de

Pakeitimas 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
115 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsteigiama Europos Sąjungos centrinė 
mokesčių institucija. Ji koordinuoja 
valstybių narių mokesčių institucijų veiklą 
pagal šią direktyvą ir tvarko centrinę 
duomenų bazę.

Or. de

Pakeitimas 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
115 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinio mokesčio mokėtojo pateikta 
konsoliduotoji mokesčių deklaracija ir 

Pagrindinio mokesčio mokėtojo pateikta 
konsoliduotoji mokesčių deklaracija ir 
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patvirtinamieji dokumentai saugomi 
centrinėje duomenų bazėje, prie kurios 
prieigą turi visos kompetentingos 
institucijos. Centrinė duomenų bazė 
reguliariai atnaujinama visa papildoma 
informacija ir dokumentais bei visais 
sprendimais ir pranešimais, kuriuos priima 
pagrindinė mokesčių institucija.

patvirtinamieji dokumentai saugomi šioje 
centrinėje duomenų bazėje, prie kurios 
prieigą turi visos kompetentingos 
institucijos. Centrinė duomenų bazė 
reguliariai atnaujinama visa papildoma 
informacija ir dokumentais bei visais 
sprendimais ir pranešimais, kuriuos priima 
pagrindinė mokesčių institucija.

Or. de

Pakeitimas 382
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
116 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinio mokesčio mokėtojo 
paskyrimas

Išbraukta.

Pagrindinis mokesčio mokėtojas 
paskiriamas pagal 4 straipsnio 6 dalį ir 
vėliau negali būti keičiamas. Tačiau, jeigu 
pagrindinis mokesčio mokėtojas 
nebeatitinka 4 straipsnio 6 dalyje 
nurodytų kriterijų, grupė paskiria naują 
pagrindinį mokesčio mokėtoją.
Išimtinėmis aplinkybėmis valstybės narės, 
kurioje grupės nariai yra rezidentai arba 
kurioje turi nuolatinę buveinę, 
kompetentinga mokesčių institucija gali 
per šešis mėnesius nuo pranešimo apie 
sistemos pasirinkimą arba per šešis 
mėnesius nuo reorganizavimo, kuriame 
dalyvauja pagrindinis mokesčio 
mokėtojas, priimti bendrą sprendimą, kad 
pagrindiniu mokesčio mokėtoju bus kitas 
mokesčio mokėtojas nei grupės paskirtas 
mokesčio mokėtojas.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
116 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtinėmis aplinkybėmis valstybės narės, 
kurioje grupės nariai yra rezidentai arba 
kurioje turi nuolatinę buveinę, 
kompetentinga mokesčių institucija gali 
per šešis mėnesius nuo pranešimo apie 
sistemos pasirinkimą arba per šešis 
mėnesius nuo reorganizavimo, kuriame 
dalyvauja pagrindinis mokesčio mokėtojas, 
priimti bendrą sprendimą, kad pagrindiniu 
mokesčio mokėtoju bus kitas mokesčio 
mokėtojas nei grupės paskirtas mokesčio 
mokėtojas.

Išimtinėmis aplinkybėmis valstybės narės, 
kurioje grupės nariai yra rezidentai arba 
kurioje turi nuolatinę buveinę, 
kompetentinga mokesčių institucija gali 
per šešis mėnesius nuo pranešimo arba per 
šešis mėnesius nuo reorganizavimo, 
kuriame dalyvauja pagrindinis mokesčio 
mokėtojas, priimti bendrą sprendimą, kad 
pagrindiniu mokesčio mokėtoju bus kitas 
mokesčio mokėtojas nei grupės paskirtas 
mokesčio mokėtojas.

Or. de

Pakeitimas 384
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
117 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dokumentų tvarkymas Išbraukta.
Pavienis mokesčio mokėtojas ir, grupės 
atveju, kiekvienas grupės narys 
pakankamai detaliai registruoja 
dokumentus ir visus patvirtinamuosius 
dokumentus, kad užtikrintų tinkamą šios 
direktyvos įgyvendinimą ir sudarytų 
sąlygas auditui atlikti.
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Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 385
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
118 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos teikimas kompetentingoms 
institucijoms

Išbraukta.

Valstybės narės, kurioje mokesčio 
mokėtojas yra rezidentas arba turi savo 
nuolatinę buveinę, kompetentingai 
institucijai paprašius, mokesčio mokėtojas 
pateikia visą nustatant jo mokesčio 
įsipareigojimą svarbią informaciją. 
Pagrindinės mokesčių institucijos 
prašymu, pagrindinis mokesčio mokėtojas 
pateikia visą nustatant konsoliduotąją 
mokesčio bazę arba bet kurio grupės 
nario mokesčio įsipareigojimą svarbią 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 386
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
119 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos nuomonės Išbraukta.
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prašymas
1. Mokesčio mokėtojas gali prašyti 
valstybės narės, kurioje jis yra rezidentas 
arba kurioje turi nuolatinę buveinę, 
kompetentingos institucijos pateikti 
nuomonę dėl šios direktyvos 
įgyvendinimo, kiek tai susiję su 
planuojamu vykdyti konkrečiu sandoriu 
arba keliais sandoriais. Mokesčio 
mokėtojas taip pat gali prašyti nuomonės 
dėl siūlomos grupės sudėties. 
Kompetentinga institucija imasi visų 
galimų priemonių, kad pagrįstu laiku 
pateiktų atsakymą.
Jeigu atskleidžiama visa svarbi 
informacija, susijusi su planuojamu 
sandoriu arba keliais sandoriais, 
kompetentingos institucijos priimta 
nuomonė tampa privaloma, nebent 
pagrindinės mokesčių institucijos 
valstybės narės teismai vėliau pagal 123 
straipsnį nuspręstų priešingai. Jeigu 
mokesčio mokėtojas nesutinka su 
nuomone, jis gali veikti savo nuožiūra, bet 
į tą faktą privalo atkreipti dėmesį savo 
mokesčių deklaracijoje arba 
konsoliduotojoje mokesčių deklaracijoje.
2. Jeigu sandoryje arba keliuose 
sandoriuose tiesiogiai dalyvauja skirtingų 
valstybių narių du ar daugiau grupės 
narių, arba jeigu prašymas susijęs su 
siūloma grupės sudėtimi, tų valstybių 
narių kompetentingos institucijos 
susitaria dėl bendros nuomonės.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 387
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
120 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų tarpusavio
bendravimas

Išbraukta.

1. Vadovaujantis šia direktyva 
perduodama informacija kiek įmanoma 
teikiama elektroninėmis priemonėmis 
naudojant bendrąjį ryšio tinklą (CCN) ir 
bendrąją sistemos sąsają (CSI).
2. Kompetentingai institucijai gavus 
prašymą bendradarbiauti arba keistis 
informacija dėl grupės nario pagal 
Direktyvą 2011/16/ES, ji atsako ne vėliau 
negu per tris mėnesius nuo prašymo 
gavimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 388
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
121 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Slaptumo sąlyga Išbraukta.
1. Valstybė narė, gaunanti visą 
informaciją pagal šią direktyvą, saugo jos 
slaptumą taip, kaip ir informacijos, kurią 
ji gauna pagal savo įstatymus. Kiekvienu 
atveju tokia informacija:
a) gali būti suteikta tik asmenims, 
tiesiogiai dalyvaujantiems vertinant 
mokestį arba vykdantiems administracinę 
tokio vertinimo kontrolę;
b) gali būti papildomai pateikiama dėl 
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teismo arba administracinių procesų, 
susijusių su sankcijų taikymu, kai 
siekiama atlikti arba peržiūrėti mokesčių 
vertinimą arba atliekant šiuos veiksmus, 
ir tik tiesiogiai šiuose procesuose 
dalyvaujantiems asmenims; tačiau tokia 
informacija gali būti atskleista viešo bylų 
nagrinėjimo metu arba teismo 
sprendimuose, jeigu informaciją 
teikiančios valstybės narės kompetentinga 
institucija tam neprieštarauja;
c) jokiomis aplinkybėmis negali būti 
naudojama kitiems tikslams, išskyrus 
apmokestinimą arba teismo ar 
administracinius procesus, susijusius su 
sankcijų taikymu, kai siekiama atlikti 
arba peržiūrėti mokesčių vertinimą arba 
atliekant šiuos veiksmus.
Be to, valstybės narės gali nustatyti 
pirmoje šios dalies pastraipoje nurodytą 
informaciją, naudotiną Tarybos 
direktyvos 2008/55/EB21 2 straipsnyje 
nurodytoms kitoms rinkliavoms, muitams 
ir mokesčiams įvertinti.
2. Nepaisant 1 dalies, informaciją 
teikiančios valstybės narės kompetentinga 
institucija gali leisti ją naudoti kitiems 
tikslams informacijos prašančioje 
valstybėje, jeigu pagal informaciją 
teikiančios valstybės įstatymus tokia 
informacija panašiomis aplinkybėmis 
informaciją teikiančioje valstybėje galėtų 
būti naudojama panašiems tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 389
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
122 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auditas Išbraukta.
1. Pagrindinė mokesčių institucija gali 
inicijuoti ir koordinuoti grupės narių 
auditą. Auditas taip pat gali būti 
inicijuojamas kompetentingos institucijos 
prašymu.
Pagrindinė mokesčių institucija ir kitos 
susijusios kompetentingos institucijos gali 
kartu nuspręsti dėl audito masto ir turinio 
ir audituotinų grupės narių.
2. Auditas atliekamas pagal valstybės 
narės, kurioje jis atliekamas, nacionalinės 
teisės aktus, atsižvelgiant į reikiamus 
patikslinimus, siekiant užtikrinti tinkamą 
šios direktyvos įgyvendinimą.
3. Pagrindinė mokesčių institucija kaupia 
visų auditų rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

122 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė mokesčių institucija gali 
inicijuoti ir koordinuoti grupės narių 
auditą. Auditas taip pat gali būti 
inicijuojamas kompetentingos institucijos 
prašymu.

Pagrindinė mokesčių institucija gali 
inicijuoti grupės narių auditą. Jį 
koordinuoja Europos mokesčių 
institucija. Auditas taip pat gali būti 
inicijuojamas kompetentingos institucijos 
arba Europos mokesčių institucijos
prašymu.

Or. de
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Pakeitimas 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
122 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinė mokesčių institucija kaupia 
visų auditų rezultatus.

3. Europos mokesčių institucija kaupia 
visų auditų rezultatus.

Or. de

Pakeitimas 392
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių tarpusavio nesutarimai Išbraukta.
1. Jeigu valstybės narės, kurioje grupės 
narys yra rezidentas arba turi būstinę, 
kompetentinga institucija nesutinka su 
pagrindinės mokesčių institucijos 
sprendimu, priimtu pagal 107 straipsnį 
arba 114 straipsnio 3, 5 dalis ar 6 dalies 
antrą pastraipą, ji gali per trijų mėnesių 
laikotarpį sprendimą apskųsti pagrindinės 
mokesčių institucijos valstybės narės 
teismuose.
2. Kompetentinga institucija turi 
mažiausia tokias pačias procedūrines 
teises, kokias turi mokesčio mokėtojas 
pagal valstybės narės, kurioje 
nagrinėjamas skundas prieš pagrindinės 
mokesčių institucijos sprendimą, teisę.

Or. en
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Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybės narės, kurioje grupės 
narys yra rezidentas arba turi būstinę,
kompetentinga institucija nesutinka su 
pagrindinės mokesčių institucijos 
sprendimu, priimtu pagal 107 straipsnį arba 
114 straipsnio 3, 5 dalis ar 6 dalies antrą 
pastraipą, ji gali per trijų mėnesių 
laikotarpį sprendimą apskųsti pagrindinės
mokesčių institucijos valstybės narės 
teismuose.

1. Jeigu valstybės narės, kurioje grupės 
narys yra rezidentas arba turi būstinę,
kompetentinga institucija nesutinka su 
pagrindinės mokesčių institucijos 
sprendimu, priimtu pagal 107 straipsnį arba 
114 straipsnio 3, 5 dalis ar 6 dalies antrą 
pastraipą, ji gali sprendimą apskųsti 
pirmiausia Europos mokesčių institucijai, 
vėliau – Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismui.

Or. de

Pakeitimas 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
123 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija turi 
mažiausia tokias pačias procedūrines 
teises, kokias turi mokesčio mokėtojas 
pagal valstybės narės, kurioje 
nagrinėjamas skundas prieš pagrindinės 
mokesčių institucijos sprendimą, teisę.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 395
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliaciniai skundai Išbraukta.
1. Pagrindinis mokesčio mokėtojas gali 
pateikti apeliacinį skundą dėl šių 
dokumentų:
a) sprendimo, kuriuo atmetamas 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą;
b) pranešimo, kuriame prašoma atskleisti 
dokumentus arba informaciją;
c) pakeisto vertinimo;
d) konsoliduotosios mokesčių deklaracijos 
nepateikimo vertinimo.
Apeliacinis skundas pateikiamas per 60 
dienų nuo skundžiamo dokumento 
gavimo.
2. Apeliacinis skundas nedaro jokio 
stabdomojo poveikio mokesčio mokėtojo 
mokesčio įsipareigojimui.
3. Nepaisant 114 straipsnio 3 dalies, 
pakeistas vertinimas gali būti priimamas, 
kad įsigaliotų sprendimas dėl išnagrinėto 
apeliacinio skundo.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 396
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sprendimo, kuriuo atmetamas 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 397
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sprendimo, kuriuo atmetamas 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant privalomą sistemą nėra prasmės pranešti.

Pakeitimas 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sprendimo, kuriuo atmetamas 
pranešimas apie sistemos pasirinkimą;

a) sprendimo, kuriuo atmetamas 
pranešimas;

Or. de

Pakeitimas 399
Danuta Jazłowiecka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
125 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administraciniai apeliaciniai skundai Išbraukta.
1. Skundai prieš pakeistus vertinimus 
arba vertinimus pagal 112 straipsnį 
nagrinėjami administracinėje įstaigoje, 
kuri yra kompetentinga nagrinėti pirmos 
instancijos apeliacinius skundus pagal 
pagrindinės mokesčių institucijos 
valstybės narės teisę. Jeigu toje valstybėje 
narėje tokios kompetentingos 
administracinės įstaigos nėra, pagrindinis 
mokesčio mokėtojas gali vertinimą 
tiesiogiai apskųsti teisme.
2. Pateikdama pareiškimus 
administracinei įstaigai, pagrindinė 
mokesčių institucija glaudžiai 
konsultuojasi su kitomis 
kompetentingomis institucijomis.
3. Administracinė įstaiga prireikus gali 
prašyti pagrindinio mokesčio mokėtojo ir 
pagrindinės mokesčių institucijos pateikti 
grupės narių ir kitų asocijuotųjų įmonių 
mokestinių reikalų įrodymų, taip pat kitų 
susijusių valstybių narių teisės ir 
praktikos pavyzdžių. Kitų susijusių 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos pagrindinei mokesčių 
institucijai teikia visą reikiamą pagalbą.
4. Jeigu administracinė įstaiga pakeičia 
pagrindinės mokesčių institucijos 
sprendimą, pakeistu sprendimu 
pakeičiamas pastarosios institucijos 
sprendimas ir pakeistas sprendimas yra 
laikomas pagrindinės mokesčių 
institucijos sprendimu.
5. Administracinė įstaiga dėl apeliacinį 
skundą išsprendžia per mėnesį. Jeigu per 
tą laikotarpį pagrindinis mokesčio 
mokėtojas negauna sprendimo, laikoma, 
kad patvirtinamas pagrindinės mokesčių 
institucijos sprendimas.
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6. Jeigu sprendimas patvirtinamas arba 
pakeičiamas, pagrindinis mokesčio 
mokėtojas turi teisę jį tiesiogiai apskųsti 
pagrindinės mokesčių institucijos 
valstybės narės teismuose per 60 dienų 
nuo administracinės apeliacinės įstaigos 
sprendimo gavimo dienos.
7. Jeigu sprendimas panaikinamas, 
administracinė įstaiga klausimą perduoda 
pagrindinei mokesčių institucijai, kuri 
priima naują sprendimą per 60 dienų nuo 
tos dienos, kurią jai pranešama apie 
administracinės įstaigos sprendimą. 
Pagrindinis mokesčio mokėtojas gali bet 
kokį tokį naują sprendimą apskųsti arba 
pagal 1 dalį, arba tiesiogiai pagrindinės 
mokesčių institucijos valstybės narės 
teismuose per 60 dienų nuo tokio 
sprendimo gavimo. Jeigu per 60 dienų 
pagrindinė mokesčių institucija nepriima 
naujo sprendimo, pagrindinis mokesčio 
mokėtojas gali apskųsti pradinį 
pagrindinės mokesčių institucijos 
sprendimą pagrindinės mokesčių 
institucijos valstybės narės teismuose.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 400
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
126 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliaciniai skundai teismuose Išbraukta.
1. Apeliacinis skundas prieš pagrindinės 
mokesčių institucijos sprendimą 
teismuose reglamentuojamas tos 
pagrindinės mokesčių institucijos 
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valstybės narės teise, atsižvelgiant į 3 dalį.
2.Pateikdama pareiškimus teismui, 
pagrindinė mokesčių institucija glaudžiai 
konsultuojasi su kitomis 
kompetentingomis institucijomis.
3. Nacionalinis teismas prireikus gali 
prašyti pagrindinio mokesčio mokėtojo ir 
pagrindinės mokesčių institucijos pateikti 
grupės narių ir kitų asocijuotųjų įmonių 
mokestinių reikalų įrodymų, taip pat kitų 
susijusių valstybių narių teisės ir 
praktikos pavyzdžių. Kitų susijusių 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos pagrindinei mokesčių 
institucijai teikia visą reikiamą pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pakeitimo reikia dėl to, kad išbraukta dalis dėl konsolidavimo.

Pakeitimas 401
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
126 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XVIIa SKYRIUS
MAŽIAUSIAS PELNO MOKESČIO 

TARIFAS
126a straipsnis

Pelno mokesčio tarifų nustatymo taisyklės
Valstybės narės nacionalinį pelno 
mokesčio tarifą nustato taip, kad šis 
mokestis daugiau negu 3 % nebūtų 
mažesnis už valstybėse narėse taikomo 
įstatymu nustatyto pelno mokesčio tarifo 
vidurkį.
Valstybėse narėse taikomą įstatymu 
nustatyto pelno mokesčio tarifo vidurkį 
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kasmet skelbia Komisija. Jis 
apskaičiuojamas kaip aritmetinis vidurkis.

Or. fr

Pakeitimas 402
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
126 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

126b straipsnis
Apsaugos sąlyga, susijusi su faktiniais 

pelno mokesčio tarifais
Valstybės narės nepriima priemonių, 
kuriomis jų faktinis pelno mokesčio 
tarifas yra mažinamas.

Or. fr

Pakeitimas 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija iš karto apie tai praneša Tarybai.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija iš karto apie tai praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. de

Pakeitimas 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
128 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taryba gali bet kada atšaukti 2, 14, 34 ir 
42 straipsniuose nurodytą įgaliojimų 
delegavimą.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 2, 14, 34 ir 42 
straipsniuose nurodytą įgaliojimų 
delegavimą.

Or. de

Pakeitimas 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
129 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl 
deleguotojo teisės akto per trijų mėnesių 
laikotarpį nuo pranešimo apie jį dienos.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per trijų mėnesių laikotarpį nuo 
pranešimo apie jį dienos.

Or. de

Pakeitimas 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
129 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šiam laikotarpiui pasibaigus Taryba 
prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto 
nepareiškia, jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną.

Jeigu šiam laikotarpiui pasibaigus Europos 
Parlamentas arba Taryba prieštaravimo 
dėl deleguotojo teisės akto nepareiškia, jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.

Or. de
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Pakeitimas 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
129 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotasis teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jeigu Taryba
informavo Komisiją, kad prieštarauti 
neketina.

Deleguotasis teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jeigu Europos 
Parlamentas ir Taryba informavo 
Komisiją, kad prieštarauti neketina.

Or. de

Pakeitimas 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
130 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento informavimas Išbraukta.
Europos Parlamentas informuojamas 
apie Komisijos deleguotųjų teisės aktų 
priėmimą, bet kokį prieštaravimą jų 
atžvilgiu ar Tarybos delegavimo 
atšaukimą.

Or. de

Pakeitimas 409
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
130 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas informuojamas apie 
Komisijos deleguotųjų teisės aktų 

Europos Parlamentas informuojamas apie 
Komisijos deleguotųjų teisės aktų 
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priėmimą, bet kokį prieštaravimą jų 
atžvilgiu ar Tarybos delegavimo 
atšaukimą.

priėmimą, bet kokį prieštaravimą jų 
atžvilgiu ar Tarybos delegavimo 
atšaukimą. Apie bet kokį būsimą šios 
priemonės vertinimą turėtų būti 
pranešama atsakingo EP komiteto 
nariams.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimų nereikia.

Pakeitimas 410
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Peržiūra Peržiūra

Or. pt

Pagrindimas

Tai tik kalbinė pataisa iš portugalų kalbos. Manau, kad teisingai šie žodžiai turėtų būti 
verčiami taip: peržiūros sąlyga „Cláusula de Revisão“

Pakeitimas 411
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 

Pasinaudodama nepriklausomo poveikio 
vertinimo ir galimo bandomojo projekto, 
kuris turėtų būti vykdomas prieš šiai 
direktyvai įsigaliojant ES pirmą kartą, 
rezultatais, ir remdamasi vėliau atliktinos 
šios direktyvos peržiūros sąlygoje 
numatytos analizės išvadomis, praėjus
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valstybių narių. penkeriems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo pirmą kartą, prieš tai, kai 
Taryba apsisprendžia dėl galimo šios 
direktyvos pratęsimo arba panaikinimo, 
Komisija peržiūri jos taikymą ir pateikia 
Tarybai šios direktyvos veikimo valstybėse 
narėse, kurios ją savo noru įgyvendino, 
ataskaitą. Komisijos ataskaitoje Tarybai 
visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių, šios priemonės naudojimo 
MVĮ, kurios savo noru pasirinko ją 
taikyti, poveikio ir praktiškumo MVĮ 
analizė, ir šios direktyvos poveikio 
mokesčių surinkimui ir pajamoms ES 
valstybėse narėse, kurios savo noru 
nusprendė ją perkelti į savo nacionalinius 
teisės aktus, ir poveikio kovai su mokesčių 
vengimu, mokestiniu sukčiavimu ir 
dvigubu apmokestinimu, analizė.

Or. en

Pakeitimas 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių.

Praėjus trejiems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri jos taikymą 
ir pateikia Tarybai ir Europos Parlamentui 
šios direktyvos veikimo ataskaitą. 
Ataskaitoje visų pirma pateikiama šios 
direktyvos XVI skyriuje nustatyto 
mechanizmo poveikio analizė mokesčio 
bazių paskirstymui tarp valstybių narių.
Joje taip pat pateikiama šios direktyvos 
taikymo poveikio nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygmenimis valstybių narių 
mokesčių bazėms analizė. Europos 
Komisija taip pat išanalizuoja BKPMB 
ekonominį poveikį ekonominės veiklos ir 
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darbo vietų perkėlimui Europos 
Sąjungoje. Šiame poveikio tyrime taip pat 
pateikiama analizė, kokius pranašumus 
teiktų galimas šios sistemos padarymas 
privaloma, ir kokią žalą jis galėtų daryti, 
be to, statistiniais duomenimis išsklaidomi 
anksčiau keleto valstybių narių išreikšti 
nuogąstavimai (pvz., kad taikant BKPMB 
sumažėtų ekonomikos augimas, ir tai 
pakenktų atskirų valstybių narių 
mokesčių sistemų konkurencingumui).

Or. en

Pakeitimas 413
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių.

Praėjus trejiems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri jos taikymą 
ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
šios direktyvos veikimo ataskaitą. 
Ataskaitoje visų pirma pateikiama šios 
direktyvos XVI skyriuje nustatyto 
mechanizmo poveikio analizė mokesčio 
bazių paskirstymui tarp valstybių narių.
Joje taip pat pateikiama šios direktyvos 
taikymo poveikio nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygmenimis valstybių narių 
mokesčių bazėms analizė. Europos 
Komisija taip pat išanalizuoja BKPMB 
socialinį ir ekonominį poveikį ekonominės 
veiklos ir darbo vietų perkėlimui Europos 
Sąjungoje. Europos Komisija taip pat 
įvertina galimybę vykdyti mokesčių srities 
partnerystes, lyg jos būtų įmonės, o ne 
neskaidrūs subjektai. Šiame poveikio 
tyrime taip pat pateikiama analizė, kokius 
pranašumus teiktų šios sistemos 
padarymas privaloma, ir kokią žalą jis 
galėtų daryti. Prireikus prie ataskaitos 
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pridedami tinkami teisėkūros pasiūlymai.

Or. en

Pagrindimas

BKPMB poveikio vertinimas šios direktyvos apžvalgoje: po trejų metų Europos Komisija 
apsvarsto teigiamus ir neigiamus privalomos sistemos įgyvendinimo aspektus, siekdama ES 
sukurti vieną BKPMB. Europos Komisija taip pat išnagrinėja šios direktyvos taikymo poveikį 
valstybių narių mokesčių bazėms nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, ir nustato 
socialinį ir ekonominį ekonominės veiklos ir darbo vietų perkėlimo ES poveikį.

Pakeitimas 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje
visų pirma pateikiama šios direktyvos 
XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analizė mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių.

Praėjus trejiems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri jos taikymą 
ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
šios direktyvos veikimo ataskaitą.
Ataskaitoje visų pirma pateikiama šios 
direktyvos XVI skyriuje nustatyto 
mechanizmo poveikio analizė mokesčio 
bazių paskirstymui tarp valstybių narių bei 
konsolidavimo nuostatų poveikio analizė.

Or. de

Pakeitimas 415
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
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visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių.

visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių. Bet kokių šios direktyvos 
taikymo srityje nenumatytų klausimų, 
pirmiausia nesuderintų mokesčių tarifų 
poveikio nustatymo klausimo, nagrinėti 
nereikia.

Or. en

Pakeitimas 416
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių.

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai ir Europos 
Parlamentui šios direktyvos veikimo 
ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama šios 
direktyvos XVI skyriuje nustatyto 
mechanizmo poveikio analizė mokesčio 
bazių paskirstymui tarp valstybių narių.
Ataskaitoje taip pat pateikiamas minėto 
mechanizmo taikymo poveikio valstybių 
narių ekonomikoms ir nacionalinėms 
mokesčių sistemoms analizė.

Or. en

Pakeitimas 417
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
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jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių.

jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių. Peržiūrint šią direktyvą, 
pirmiausia reikėtų apsvarstyti privalomos 
bendros pelno mokesčio bazės sistemos 
sukūrimo klausimą.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės taikymas padėtų sumažinti 
biurokratiją ir užkirsti kelią mokestiniam sukčiavimui. Tačiau prieš padarant ją privalomą, 
būtina įvertinti tai, kaip veikia BKMB ir kokią įtaką privalomumas darytų Europos Sąjungos 
įmonėms.

Pakeitimas 418
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos XVI 
skyriuje nustatyto mechanizmo poveikio 
analizė mokesčio bazių paskirstymui tarp 
valstybių narių.

Praėjus trejiems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri jos taikymą 
ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
šios direktyvos veikimo ataskaitą. 
Ataskaitoje visų pirma pateikiama šios 
direktyvos XVI skyriuje nustatyto 
mechanizmo poveikio analizė mokesčio 
bazių paskirstymui tarp valstybių narių.
Ataskaitoje dėmesys taip pat turėtų būti 
telkiamas į šios direktyvos daromą poveikį 
augimui ir darbo vietų kūrimui, į jos 
svarbą pasaulinei ES įmonių veiklai, ir į 
kovos su mokesčių vengimu bei 
mokestiniu sukčiavimu veiksmingumą.

Or. en
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Pakeitimas 419
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos 
XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analizė mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių.

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos 
XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analizė ir nacionaliniu mastu 
taikomi mokesčio bazių paskirstymo tarp 
valstybių narių tarifai.

Or. pt

Pakeitimas 420
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas dvejus metus Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą 
apie tai, kaip nacionalinės mokesčių 
institucijos įgyvendina 85 straipsnį.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad trečiųjų šalių subjektų skaidrumas dalyvaujančiose valstybėse narėse 
būtų vertinamas palyginti vienodai.

Pakeitimas 421
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus dvejiems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą 
apie galimą šios direktyvos poveikį vidaus 
rinkai, ypač galimam įmonių, kurioms 
taikoma šioje direktyvoje numatyta 
sistema, ir įmonių, neatitinkančių 
konsolidavimo kriterijų, konkurencijos 
iškraipymui.

Or. fr

Pagrindimas

Tokios sistemos poveikis vidaus rinkai neišvengiamas, tačiau atrodo būtina jį įvertinti ir, 
jeigu jis bus neigiamas, sumažinti arba kompensuoti, kad labai nebūtų iškraipoma 
konkurencija.

Pakeitimas 422
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
134 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [...] priima 
ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

Savo noru šią direktyvą perkelti 
nusprendusios valstybės narės ne vėliau 
kaip [...] priima ir paskelbia įstatymus ir 
kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.

Or. en

Pakeitimas 423
Ivo Strejček
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Pasiūlymas dėl direktyvos
135 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsigaliojimas Neprivalomas įsigaliojimas

Or. en

Pakeitimas 424
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
135 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja [...] dieną po jos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja valstybėse narėse, 
kurios pačios nusprendžia ją perkelti, [...] 
dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 425
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 15 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Versicherungsteuer Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai atitinka bendrą supratimą, kad pelno mokestis ar panašūs mokesčiai nėra atskaitomi kaip 
veiklos sąnaudos, nes, priešingu atveju, mokestis sumažintų savo paties mokesčio bazę. 
Kalbant apie Vokietiją, pvz., draudimo mokestis yra perleidimo mokestis, todėl jo negalima 
lyginti su pajamų mokesčiu. Todėl draudimo mokestis (vok. Versicherungssteuer) turi būti 
atskaitomas.
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