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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 



PR\882669LT.doc 3/16 PE475.870v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................14



PE475.870v01-00 4/16 PR\882669LT.doc

LT



PR\882669LT.doc 5/16 PE475.870v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 
bazės (BKPMB)
(COM(2011) 0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0121),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0092/2011),

– atsižvelgdamas į pagrįstas nuomones, kurias laikantis Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateikė Nyderlandų Pirmieji Rūmai, Švedijos 
Riksdagas, Bulgarijos parlamentas, Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai, Lenkijos 
parlamentas, Maltos parlamentas, Slovakijos parlamentas, Airijos Atstovų Rūmai, 
Rumunijos Deputatų Rūmai ir kuriose nurodoma, kad įstatymo galią turinčio akto 
projektas neprieštarauja subsidiarumo principui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Įmonės, norinčios Sąjungoje vykdyti 
veiklą tarpvalstybiniu mastu, susiduria su 

(1) Įmonės, norinčios Sąjungoje vykdyti 
veiklą tarpvalstybiniu mastu, susiduria su 
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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.

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“, pakto „Euro plius“ 
nuostatas ir ekonominę, biudžeto ir 
fiskalinę integraciją, kurios reikia siekiant
labai konkurencingos socialinės rinkos 
ekonomikos.

Or. nl

Pagrindimas

Atnaujinimas.

Pakeitimas 2

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)) neturėtų paveikti valstybių 
narių teisės veikti savo nuožiūra nustatant 
savo nacionalinį (-ius) pelno mokesčio 
tarifą (-us). Taigi valstybėms narėms taip 
pat paliekama galimybė įgyvendinti tam 
tikras su įmonėmis susijusias iniciatyvas, 
ypač mokesčių kredito srityje.

Or. nl

Pagrindimas

Savaime aišku.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Šia direktyva nesiekiama pradėti 
valstybių narių pelno mokesčio tarifų 
derinimo. Tačiau, jeigu yra aišku, kad 
tam tikru būdu suderinus tarifus būtų 
prisidedama prie pelno mokesčio 
ekonominio produktyvumo, 
veiksmingumo ir teisingumo, šis 
klausimas galėtų būti iš naujo svarstomas 
vertinant šią direktyvą.

Or. nl

Pagrindimas

Nors pelno mokesčio tarifų derinimo klausimas šiuo metu nekeliamas, reikia palikti galimybę 
jį svarstyti ateityje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Didelės apimties mokesčio bazė, 
konsolidavimas ir valstybių narių teisė 
veikti savo nuožiūra nustatant 
nacionalinius pelno mokesčio tarifus 
užtikrina, kad BKPMB būtų mokesčių 
požiūriu neutralus procesas. 

Or. nl

Pagrindimas

Savaime aišku.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Jeigu taikant BKPMB būtų daromas 
poveikis regionų ir vietos valdžios 
institucijų mokestinėms pajamoms, 
valstybės narės, atsižvelgdamos į savo 
konstitucinę sistemą ir laikydamosi šios 
direktyvos nuostatų, gali imtis priemonių 
šiai padėčiai ištaisyti.

Or. nl

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse esančios tvirtos regioninės sistemos nesudaro kliūčių BKPMB 
taikymui.

Pakeitimas 6

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 veiksmingą
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, 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, sumokėtų palūkanų atskaitymo.
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Or. nl

Pagrindimas

Savaime aišku.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Šioje direktyvoje numatomas 
radikaliai naujas požiūris į esminę pelno 
mokesčio dalį. Todėl, kai tik tai galėtų 
būti prasminga, reikėtų atlikti išsamią 
analizę ir vertinimą. Kadangi pelno 
mokesčio taikymui ir įgyvendinimui 
būdingas cikliškumas, per pirmuosius 
penkerius metus po įsigaliojimo rimtas 
vertinimas negali būti atliktas.

Or. nl

Pagrindimas

Kai kurie asmenys siekia vertinimo po trejų metų. Tačiau, atsižvelgus į kiekvienų finansinių 
metų sąskaitų uždarymo seką (mokesčių deklaracijos pateikimas, mokesčių kontrolė ir 
mokesčių mokėjimas), tai neprasminga, nes bus užbaigti tik keli ciklai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) Analizėje, atliekamoje pagal 
peržiūros straipsnį, taip pat turėtų būti 
išnagrinėti šie klausimai: neprivalomas 
BKPMB pobūdis, vien tik mokesčio bazės 
derinimas, paskirstymo formulė ir 
naudingumas MVĮ;

Or. nl
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Pagrindimas

Savaime aišku.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 straipsnis 80 straipsnis
Bendroji kovos su piktnaudžiavimu 

taisyklė
Bendroji kovos su piktnaudžiavimu 

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

Į apsimestinius sandorius, kurie vykdomi
daugiausia siekiant išvengti 
apmokestinimo, apskaičiuojant mokesčio 
bazę neatsižvelgiama.

Pirma pastraipa netaikoma tikrai 
komercinei veiklai, kai mokesčio 
mokėtojas gali pasirinkti iš dviejų ar 
daugiau galimų sandorių, kurių komercinis 
rezultatas tas pats, bet dėl kurių susidaro 
skirtingos apmokestinamos sumos.

Pirma pastraipa netaikoma tikrai 
komercinei veiklai, kai mokesčio 
mokėtojas gali pasirinkti iš dviejų ar 
daugiau galimų sandorių, kurių komercinis 
rezultatas tas pats, bet dėl kurių susidaro 
skirtingos apmokestinamos sumos.

Or. nl

Pagrindimas

Šia bendrąja kovos su piktnaudžiavimu taisykle tinkamai atsižvelgiama į faktinį aspektą ir į 
ketinimą. Tačiau pranešėja mano, kad atlikto apsimestinio sandorio (faktinis aspektas) turėtų 
pakakti, kad būtų aišku, jog ketinama vengti mokesčių.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

133 straipsnis 133 straipsnis
Peržiūra Peržiūra

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 

Praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 



PR\882669LT.doc 11/16 PE475.870v01-00

LT

direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje
visų pirma pateikiama šios direktyvos 
XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analizė mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių.

direktyvos veikimo ataskaitą. Kiekvienoje
ataskaitoje pateikiama šios direktyvos 
XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analizė mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių.

Or. nl

Pagrindimas

Savaime aišku.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

133 straipsnis 133 straipsnis
Peržiūra Peržiūra

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 priemonės 
neprivalomo pobūdžio ir šios direktyvos 
XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analizė mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių.

Or. nl

Pagrindimas

Siekis taikyti bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę ES yra toks radikaliai naujas, kad 
vertėtų leisti šią bazę išbandyti savanorišku pagrindu. Be to, neprivalomas šios priemonės 
pobūdis užtikrintų tai, kad valstybės narės būtų linkusios pritarti BKPMB (ji turi būti 
patvirtinta vienbalsiu Tarybos sprendimu). Tačiau turime būti pasirengę įvertinti jos 
neprivalomą pobūdį po penkerių metų ir vėliau.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

133 straipsnis 133 straipsnis

Peržiūra Peržiūra
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 siekio išplėsti 
mokesčio bazės derinimą suderinant 
mokesčio tarifus analizė ir šios direktyvos 
XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analizė mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių.

Or. nl

Pagrindimas

Įvedant bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę būtų tinkama pradėti nuo bazės ir palikti 
valstybėms narėms galimybę nustatyti savo tarifus. Tačiau vertinant pasiūlymo poveikį šis 
aspektas taip pat turėtų būti svarstomas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

133 straipsnis 133 straipsnis
Peržiūra Peržiūra

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 mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių. 
Ataskaitoje taip pat pateikiamas tyrimas, 
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kaip šia priemone naudojasi MVĮ ir ar ji 
joms naudinga.

Or. nl

Pagrindimas

MVĮ – didžiausi Europos Sąjungos darbdaviai, sukuriantys daugiausia naujų darbo vietų. 
Ypač atsižvelgiant į tai, kad siūloma tik BKPMB, tuo pat metu nepateikiant, kaip tikėtasi, 
pasiūlymo dėl tarpvalstybiniu lygiu veikiančių MVĮ apmokestinimo pagal buveinės valstybės 
taisykles, į poveikio vertinimą turėtų būti įtrauktas faktinis naudojimasis BKPMB ir jos 
prieinamumas MVĮ.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo turinys

Direktyvoje dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) nustatomos 
bendros mokesčio bazės apskaičiavimo taisyklės, taikomos Europos Sąjungoje veikiančioms 
įmonėms. 

Ši ES mokesčių sistema apima visapusišką rinkinį taisyklių, nustatančių, kaip apskaičiuoti 
kiekvienos įmonės arba filialo atskirą mokestį, kaip tuos rezultatus (pelną ir nuostolius) 
konsoliduoti atsižvelgus į kitus grupės narius, ir kaip tą konsoliduotąją mokesčio bazę, kai ji 
teigiama, proporcingai paskirstyti visoms susijusioms valstybėms narėms.

Konsoliduotosios mokesčio bazės paskirstymas atliekamas pagal nustatytą paskirstymo 
formulę, kurią sudaro trys vienodos svarbos veiksniai – apyvarta, darbas ir turtas. 

Kiekviena valstybė narė taikys savo tarifą jai tenkančiai mokesčio bazės daliai. Bus derinamas 
tik mokesčio bazės apskaičiavimas ir paskirstymas. Valstybės narės galės pačios nustatyti 
mokesčio tarifus. 

Taip pat nederinamos nacionalinės finansinės atskaitomybės taisyklės.

BKPMB yra neprivalomo pobūdžio. Tiek mažos, tiek didelės įmonės, nepaisant to, ar jos 
veikia tarpvalstybiniu lygiu, ar ne, galės taikyti BKPMB. Tačiau tai nėra privaloma. BKPMB 
pasirinkusi įmonė bazę turi taikyti penkerius metus ir šis laikotarpis pratęsiamas dar trejiems 
metams, jeigu likus trims mėnesiams iki laikotarpio pabaigos įmonė neatsisako taikyti 
sistemos. 

Be to, pasiūlyme pateikiamos kovos su piktnaudžiavimu taisyklės ir apibrėžiama, kaip 
valstybės narės turėtų administruoti BKPMB, taikydamos vieno langelio principą.

Direktyvoje nustatomi 4 atvejai, kuriais Komisijai neapibrėžtos trukmės laikotarpiu 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.

Direktyvoje numatyta peržiūros sąlyga, kuri ypač skirta mokesčio bazės perskirstymo 
formulės taikymui.

Galiausiai, perkeldamos direktyvą į nacionalinę teisę, valstybės narės privalo pateikti 
Komisijai koreliacijos lentelę.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja laikosi nuomonės, kad BKPMB – būtina priemonė, viena vertus, siekiant sukurti 
Europos vidaus rinką ir, kita vertus, norint užtikrinti Europos ekonominę integraciją, kurios 
reikia siekiant euro zonos stabilumo. Esama krizė neturėtų būti traktuojama kaip kliūtis, 
atvirkščiai, ji turėtų paskatinti BKPMB įvedimą.
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Todėl pranešėja teigiamai vertina tai, kad prieš rengiant šį pranešimą įvykusio Europos 
aukščiausiojo lygio susitikimo ir susitikimo euro zonos klausimu išvadose aiškiai minima 
BKPMB. Ji taip pat prašo atkreipti dėmesį į tai, kad 2011 m. rugpjūčio 18 d. Vokietijos 
kanclerė ir Prancūzijos Respublikos prezidentas bendrame laiške Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkui primygtinai ragino iki 2012 m. pabaigos baigti derybas dėl BKPMB ir 
nedviprasmiškai nurodė (norėdami daryti spaudimą?), kad jie rengia dvišalę Prancūzijos ir 
Vokietijos tarpvyriausybinę iniciatyvą.

Europos Parlamentas turėtų džiaugtis dėl teigiamo dėmesio BKPMB, ypač todėl, kad 
pastaraisiais metais Europos Parlamentas nuolat ragino pradėti taikyti BKPMB. 
Todėl pranešėja norėtų išreikšti paramą šiam pasiūlymui dėl direktyvos ir paprašyti Tarybos 
nedelsiant toliau diskutuoti dėl šio pasiūlymo ir priimti teigiamą sprendimą. 

Kai kurie nacionaliniai parlamentai išreiškė prieštaravimą, teigdami, kad Komisija pažeidė 
subsidiarumo principą. Pranešėja nepritaria šiam prieštaravimui. Įvairūs vidaus rinkos 
iškraipymai gali būti panaikinti tik tuo atveju, jeigu bus priimta bendra taisyklių sistema, 
pagal kurią bus taikomos bendros administracinės procedūros ir vieno langelio principas. 
Todėl pranešėja pritaria Komisijos sprendimui nepersvarstyti šio pasiūlymo. 

Pranešėja pabrėžia pagrindinius BKPMB taikymo privalumus:
 didesnis fiskalinis skaidrumas, kuris užtikrintų didesnį mokesčių sistemos teisingumą 

ir veiksmingumą; 
 mažesnės įgyvendinimo išlaidos ir mažiau biurokratizmo, dėl to pagerėtų įmonių, 

veikiančių tarpvalstybiniu lygiu, augimo galimybės, Europos Sąjunga būtų 
patrauklesnė užsienio investuotojams ir būtų didinama prieiga prie vidaus rinkos 
įmonėms, kurios nevykdo veiklos tarpvalstybiniu lygiu; 

 tikimybė, kad sprendimai dėl paskirstymo vidaus rinkoje bus priimami labiau 
atsižvelgiant į socialines ir ekonomines mokesčių požiūriu neutralias aplinkybes nei 
tai vyksta dabar; 

 dviejų rūšių mokesčių problemų sprendimas: viena vertus, mokesčių vengimo bei 
sukčiavimo, kita vertus, dvigubo apmokestinimo mažinimas.

Kuo aktyviau bus dalyvaujama taikant BKPMB sistemą, tuo daugiau bus gaunama naudos. 
Todėl, atrodo, vertėtų sistemą padaryti privalomą. Tačiau, atsižvelgus į tai, kad Europos 
Sąjungoje konsoliduotosios mokesčio bazės taikymas yra labai nauja, radikalu ir, tiesą sakant, 
vis dar pagrįsta bandymais, ir kadangi dabartinėmis ekonomikos sąlygomis turbūt būtų 
netinkama versti visas įmones (mažas ir dideles) vykdyti esminius sistemos pokyčius, 
pranešėja norėtų išlaikyti neprivalomą BKPMB pobūdį. Tačiau ji siūlo praėjus kiek laiko šį 
požiūrį persvarstyti ir šiuo tikslu pateikia pakeitimą peržiūros straipsniui.

Siekiant, kad BKPMB būtų kuo naudingesnė, ją reikėtų pradėti taikyti visoje Europos 
Sąjungoje. Pranešėja pirmenybę teikia visoje Europos Sąjungoje taikomai neprivalomo 
pobūdžio BKPMB, o ne privalomai bazei pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą. Tačiau 
tuo atveju, jeigu Tarybai nepavyks pasiekti tinkamo visų valstybių narių susitarimo, reikės 
svarstyti tvirtesnio bendradarbiavimo galimybę. Pastaruoju atveju reikėtų siekti, kad procese 
dalyvautų visos valstybės narės, kurios priklauso euro zonai arba kurios rengiasi prie jos 
prisijungti, nes jų tolesnė ekonominė integracija svarbi dėl daugelio priežasčių.
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Kitas svarstomas klausimas – suderinimo mastas. Pranešėja supranta suderintų tarifų 
privalumus (nustatant mažiausius tarifus arba apribojimus). Tačiau ji pripažįsta, kad tai nėra iš 
tikrųjų būtina siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir kad šiuo laikotarpiu, kai 
daugelis valstybių narių iš visų jėgų stengiasi sutvarkyti savo viešuosius finansus arba 
išlaikyti jų patikimumą, nereikėtų siekti esminio suderinimo. Vis dėlto, jeigu praėjus kiek 
laiko paaiškėtų, kad valstybių narių konkurencija mokesčių srityje daro daugiau žalos negu 
neša naudos, galima būtų imtis tolesnių veiksmų. Nors jokiu būdu neturėtų būti traktuojama, 
kad šia direktyva pirma laiko nustatomas pelno mokesčio tarifų derinimas, pranešėja siūlo 
tarifų klausimą paminėti peržiūros straipsnyje.

Pranešėja visapusiškai remia konsolidavimo principą, tiek siekiant vidaus rinkos 
veiksmingumo, tiek norint, kad BKPMB būtų patraukli verslo įmonėms. Ypač todėl, kad 
mokesčio bazė pagal BKPMB sistemą yra didesnės apimties negu vidutinė nacionalinė 
mokesčio bazė, taip pat todėl, kad valstybės narės gali pačios nustatyti tarifus, valstybių narių 
požiūriu konsolidavimas neturėtų sudaryti kliūčių. 

Didesnė mokesčio bazės apimtis, suvereni valstybių narių teisė nustatyti tarifus ir 
konsolidavimas sudarys sąlygas tam, BKPMB būtų neutrali mokesčių požiūriu, turint mintyje 
poveikį verslo įmonėms ir viešiesiems finansams.

Direktyvoje nustatyta paskirstymo formulė nedarys įtakos mokesčių bazei, o tik jos 
paskirstymui valstybėms narėms. Paskirstymas turi būti teisiniu požiūriu aiškus, nuspėjamas, 
ekonomiškai pagrįstas ir teisingas. Šiuo tikslu pasiūlyme nustatyti trys gerai parinkti lemiami 
veiksniai: duomenys yra žinomi ir nurodyti apskaitos knygose, jais sudėtinga manipuliuoti ir 
jie parodo pelną. Darbo veiksnys yra tinkamai padalytas į darbo užmokestį ir darbuotojų 
skaičių, nes taip iš esmės panaikinamas valstybių narių darbo užmokesčio skirtumo poveikis. 
Todėl pranešėja remia paskirstymo formulę, tačiau pritaria Komisijai, jog būtų tikslinga 
formulę įtraukti į peržiūros straipsnį. 

Žinoma, pranešėja džiaugiasi dėl vieno langelio principo ir didesnio nacionalinių mokesčių 
administratorių bendradarbiavimo. Ji tik norėtų sužinoti, ar pagrindinės mokesčių institucijos 
nustatymo pagrindas pakankamai atitinka ekonomikos tikrovę ir užtikrins reikiamą taikymą 
valstybėse narėse.

Be to, pranešėja neprieštarauja tam, kad pasiūlymas dėl BKPMB būtų rengiamas į jį 
neįtraukiant apskaitos taisyklių. Kitas pasirinkimas būtų tarptautiniais finansinės 
atskaitomybės standartais (TFAS) grindžiama sistema. Šiuo atveju mokesčio bazės 
nustatymas būtų netiesiogiai perduotas privačiam sektoriui ir būtų sukurta sistema, kuri turbūt 
nebūtų tinkama mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 


