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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: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos 
palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų 
bendrovių (nauja redakcija)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0714),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0516/2011),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 6 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės 
nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, 
kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, 
pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas, su toliau nurodytais pakeitimais;

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

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

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

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

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 
2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo 
sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių 
atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų 
valstybių narių asocijuotų bendrovių buvo 
keletą kartų keičiama. Kadangi reikia 
priimti naujus pakeitimus, dėl aiškumo 
reikėtų direktyvą išdėstyti nauja redakcija.

(1) 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 
2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo 
sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių 
atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų 
valstybių narių asocijuotų bendrovių buvo 
keletą kartų keičiama. Kadangi reikia 
priimti naujus pakeitimus, dėl aiškumo 
reikėtų direktyvą išdėstyti nauja redakcija.
2012 m. balandžio 19 d. Europos 
Parlamentas ragino konkrečiais būdais 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu, atkreipdamas dėmesį į 
mokesčių slėpimą naudojant hibridines 
finansines priemones ir ragindamas 
valstybes nares užtikrinti sklandų jų  
mokesčių sistemų bendradarbiavimą ir 
derinimą, siekiant išvengti nenumatyto 
neapmokestinimo ir mokesčių slėpimo; 

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimų apmokestinimo panaikinimas 
toje valstybėje narėje, kur jie susidarė, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie renkami 
išskaitant juos išmokant ar apskaičiuojant, 
yra tinkamiausias būdas, kaip pašalinti 
minėtus formalumus ir problemas ir 
užtikrinti vienodą apmokestinimą 
nacionaliniams ir tarptautiniams 
sandoriams; ypač svarbu panaikinti tokius 
mokesčius, kai tokie mokėjimai atliekami 

(4) palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimų apmokestinimo panaikinimas 
toje valstybėje narėje, kur jie susidarė, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie renkami 
išskaitant juos išmokant ar apskaičiuojant, 
yra tinkamiausias būdas, kaip pašalinti 
minėtus formalumus ir problemas ir 
užtikrinti vienodą apmokestinimą 
nacionaliniams ir tarptautiniams 
sandoriams; ypač svarbu panaikinti tokius 
mokesčius, kai tokie mokėjimai atliekami 
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tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų 
bendrovių bei jų nuolatinių buveinių.

tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų 
bendrovių bei jų nuolatinių buveinių
siekiant užtikrinti mokesčių sistemos 
supaprastinimą ir didesnį skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Būtina užtikrinti, kad palūkanų ir 
autorinių atlyginimų mokėjimai būtų 
apmokestinami vieną kartą valstybėje 
narėje ir kad direktyva teikiama nauda 
galima būti naudotis tik tada, kai mokėjimą 
gaunančios bendrovės valstybėje narėje 
arba valstybėje narėje, kurioje yra 
mokėjimą gaunančios bendrovės nuolatinė 
buveinė, dėl mokėjimo susidariusios 
pajamos yra faktiškai apmokestinamos.

(5) būtina užtikrinti, kad palūkanų ir 
autorinių atlyginimų mokėjimai būtų 
apmokestinami vieną kartą valstybėje 
narėje ir kad direktyva teikiama nauda 
galima būti naudotis tik tada, kai mokėjimą 
gaunančios bendrovės valstybėje narėje 
arba valstybėje narėje, kurioje yra 
mokėjimą gaunančios bendrovės nuolatinė 
buveinė, dėl mokėjimo susidariusios 
pajamos yra faktiškai apmokestinamos, 
nesuteikiant galimybės atleisti nuo 
mokėjimo arba jį pakeisti dėl kito 
mokesčio mokėjimo;

Or. hu

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimai, susidarantys valstybėje narėje, 
atleidžiami nuo bet kokių tokiems 
mokėjimams taikomų mokesčių toje 
valstybėje narėje , neatsižvelgiant į tai, ar 
jie renkami išskaitant juos išmokant ar 
apskaičiuojant, su sąlyga, kad palūkanų ar 

1. Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimai, susidarantys valstybėje narėje, 
atleidžiami nuo bet kokių tokiems 
mokėjimams taikomų mokesčių toje 
valstybėje narėje, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie renkami išskaitant juos išmokant ar 
apskaičiuojant, su sąlyga, kad palūkanų ar 
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autorinio atlyginimo tikrasis savininkas yra 
kitos valstybės narės bendrovė ar valstybės 
narės bendrovės nuolatinė buveinė, esanti 
kitoje valstybėje narėje , ir kad jos 
pajamos, susidariusios dėl mokėjimų toje 
kitoje valstybėje narėje, yra faktiškai 
apmokestinamos.

autorinio atlyginimo tikrasis savininkas yra 
kitos valstybės narės bendrovė ar valstybės 
narės bendrovės nuolatinė buveinė, esanti 
kitoje valstybėje narėje, ir kad jos pajamos, 
susidariusios dėl mokėjimų toje kitoje 
valstybėje narėje, yra faktiškai 
apmokestinamos, nesuteikiant galimybės 
atleisti nuo mokėjimo arba jį pakeisti dėl 
kito mokesčio mokėjimo.

Or. hu

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuolatinė buveinė laikoma palūkanų ar 
autorinio atlyginimo mokėtoja tik tokiais 
atvejais, kai šie mokėjimai prilygsta 
išlaidoms, kurias nuolatinė buveinė patyrė 
vykdydama savo veiklą.

3. Nuolatinė buveinė laikoma palūkanų ar 
autorinio atlyginimo mokėtoja tik tokiais 
atvejais, kai šie mokėjimai prilygsta 
išlaidoms, kurias nuolatinė buveinė patyrė 
vykdydama savo veiklą. Nuolatinė 
buveinė turi įvykdyti savo mokestines 
prievoles, kad galėtų būti laikoma atleista 
nuo mokesčių arba gaunančia mokestinės 
naudos.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais įsigaliojusiais ne vėliau 
kaip iki 2012  m. sausio 1 d., įgyvendinmos
1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2 straipsnio c ir d 
dalys ir I priedo A dalis. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais įsigaliojusiais ne vėliau 
kaip 2014  m. gruodžio 31 d.,
įgyvendinamos 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2 
straipsnio c ir d dalys ir I priedo A dalis .
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
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tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.

teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir 
šios direktyvos atitikties lentelę.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia Tarybai ataskaitą apie šios 
direktyvos ekonominį poveikį.

Ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir
Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos 
ekonominį poveikį.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Praėjus ketveriems metams po finansinės, ekonominės ir socialinės krizės pradžios, itin 
svarbu aiškiai matyti valstybių narių raidos perspektyvas atsižvelgiant į visus galimus 
sprendimus, kurie padėtų atgaivinti Europos ekonominį augimą ir vystymąsi.

Viena vertus, būtina formuoti ir įgyvendinti naują bendrą politiką, kurios pagalba būsime 
vieningi ir pakankamai stiprūs, kad ateityje išvengtume krizės. Antra vertus, tokiomis 
sunkiomis sąlygomis kaip dabar taip pat turime iš naujo apgalvoti dabartinę mūsų politiką ir 
mūsų dabartinius įsipareigojimus, be to, turime juos esant reikalui išbandyti, kad įvertintume 
ar jie dar nepaseno ir pakankamai tinka būsimiems uždaviniams spręsti.

Praeityje Tarybos direktyva dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir 
autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių buvo ne 
kartą keičiama, tačiau vis dar reikia atlikti kai kuriuos techninius patobulinimus, kurie visiškai 
nedideli ir, kaip nurodyta ir Komisijos pareiškime, atliktini aiškumo ir atskaitomybės tikslais.

Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. rugsėjo mėnesį priimta naujos redakcijos Patronuojančių ir 
dukterinių bendrovių direktyva, o šiais metais Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
priėmė pranešimą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės; taip pat atsižvelgiant į 
tai, kad esama neseniai pateiktų įvertinimų, kuriais remiantis mokesčių slėpimas ir vengimas 
Europos Sąjungos vyriausybėms kainuoja didelę negautų įplaukų sumą; kadangi įplaukų 
netekimas didina deficitą ir įsiskolinimą įvairiose valstybėse narėse; kadangi įvairių valstybių 
narių mokesčių sistemų bendradarbiavimas vis labiau pageidautinas, būtina iš dalies pakeisti 
šią direktyvą, siekiant valstybėse narėse dar labiau sumažinti nenumatyto neapmokestinimo, 
dvigubo apmokestinimo arba sukčiavimo, susijusio su mokesčių vengimu, galimybes, dėl 
kurių daroma daugiau žalos geram ES vidaus rinkos veikimui, kaip nurodyta neseniai 
priimtame pasiūlyme dėl rezoliucijos dėl raginimo konkrečiais būdais kovoti su mokestiniu 
sukčiavimu ir mokesčių slėpimu.  

Pranešėjos pasiūlytuose pakeitimuose, be kita ko, nuostatomis dėl apmokestinimo ir 
nuolatinės buveinės siekiama užkirsti kelią galimybei slėpti mokesčius, juos pakeisti arba 
gauti neteisėtą atleidimą nuo mokesčių. 

Nuostatos dėl reikalavimų dėl valdomos kapitalo dalies (10 proc.) ir dėl pereinamųjų 
laikotarpių pranešėjos pranešimo projekte nepakeistos, tačiau svarbu pabrėžti Europos 
Parlamento vaidmenį vykdant Komisijos atlikto naujos redakcijos direktyvos poveikio 
įvertinimo vertinimą. 
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PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ref.: D(2012)12434

Sharon Bowles
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkei
ASP 10G201
Briuselis

Tema: Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, 
taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių 
narių asocijuotų bendrovių (nauja redakcija)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta: 

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau 
buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam 
komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko 
priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina 
pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir 
Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo 
poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo 
grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis 
nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame 
pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie 
nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama 
tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.
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Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2012 m. kovo 1 d. posėdyje1 rekomenduoja 
atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 87 straipsniu (už balsavo 
22 narių, susilaikiusiųjų nebuvo).

Pagarbiai

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (Chair), Evelyn Regner (Vice-Chair), 
Raffaele Baldassarre (Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), Sebastian Valentin Bodu 
(Vice-Chair), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2012 m. sausio 16 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos 
palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų 
bendrovių (nauja redakcija)
2011 m. lapkričio 11 d. COM(2011) 0714 – 2011/0314(CNS)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m. lapkričio 28 d. 
susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas 
pasiūlymas.

Svarstydama1 pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria siekiama nauja redakcija išdėstyti 
2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 2003/49/EEB dėl bendros apmokestinimo sistemos, 
taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių 
asocijuotų bendrovių, konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad be pasiūlyme 
nurodytų pakeitimų pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat 
nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių
pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo 
esmės.
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1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, 
tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo 
kalba.


