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Pakeitimas 20
Zuzana Roithová

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) 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“. Siekiant skatinti labai 
konkurencingą socialinę rinkos 
ekonomiką ES, būtina toliau integruoti 
mokesčių bazę. 

Or. en

Pakeitimas 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 teisingesnė, įmonėms ir 
jų grupėms, kurios mokesčių požiūriu 
vykdo veiklą daugiau negu vienoje 
valstybėje narėje, reikia taikyti bendras 
mokesčio bazės apskaičiavimo taisykles ir
leisti joms reikalus tvarkyti su viena 
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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.

mokesčių administracija (vieno langelio 
principas).

Or. fr

Pakeitimas 22
Iliana Ivanova

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) Pasirenkamoji 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, pasirinkti 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 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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).

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 24
Zuzana Roithová

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 paliekami įgaliojimai patvirtinti tam 
tikras įmonėms skirtas mokesčių srities 
iniciatyvas.

Or. en

Pakeitimas 25
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai nėra 
tapačios kliūtys, sistema (bendra 

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

turėti teisę savo nuožiūra nustatyti
nacionalinį (-ius) pelno mokesčio tarifą (-
us), kad būtų užtikrintas tam tikras 
valstybių narių konkurencingumas.

Or. lt

Pakeitimas 26
Iliana Ivanova

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 
padeda didinti visos ES 
konkurencingumą, 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 27
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Ši direktyva nesiekiama pradėti 
valstybių narių pelno mokesčio tarifų 
derinimo, kadangi tai turėtų likti išimtinė 
valstybių narių prerogatyva, kaip 
nurodyta atitinkamose Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo nuostatose. 

Or. en
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Pakeitimas 28
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Pagal šią direktyvą numatytos 
BKPMB veikimo poveikis valstybių narių 
mokesčių pajamų požiūriu turėtų būti 
neutralus.

Or. en

Pakeitimas 29
Zuzana Roithová

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, gali imtis priemonių šiai 
padėčiai ištaisyti.

Or. en

Pakeitimas 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 penkerius metus perkelti 
nuostolius į būsimą laikotarpį, 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. Prieš įsigaliojant 
šiai direktyvai patirti nuostoliai neturėtų 
būti perkeliami. 

Or. en

Pakeitimas 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 33
Zuzana Roithová

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, 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.
Valstybėms narėms neturėtų būti 
užkertamas kelias numatyti ir tarpusavyje 
derinti papildomas priemones, kuriomis 
būtų siekiama sumažinti Sąjungai 
nepriklausančių šalių, kuriose taikomi 
mažesni mokesčių tarifai ir kurios 
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nesikeičia reikiama informacija apie 
mokesčius, daromą neigiamą poveikį.  

Or. en

Pakeitimas 34
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Kaip nauji nuosavi ištekliai ir 
priemonė siekti mokesčių sąjungos bei 
sustiprinti solidarumą su ekonominiu 
požiūriu silpnesniais regionais, šia 
direktyva visos Sąjungos lygmeniu turėtų 
būti nustatytas 5 proc. pelno mokestis 
įmonėms, kurioms netaikoma 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 
2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo1.    
____________
1OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. en

Pakeitimas 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

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 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 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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.
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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 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai, nuostatomis.

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 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai, nuostatomis.

Or. fr

Pakeitimas 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Kad sistemos (bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
(BKPMB)) taikymas neiškraipytų kapitalo 
ir pelno paskirstymo Sąjungoje, būtina 
apriboti  pelno mokesčio tarifų skirtumus 
nustatant mažiausią apmokestinimo lygį 
visose valstybėse narėse.

Or. fr

Pakeitimas 38
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Bendros taisyklės, pagal kurias 
skaičiuojama bendra apmokestinimo 
bazė, neturėtų sudaryti įmonėms 
neproporcingai didelių administracinių 
sąnaudų, kad nebūtų sumažintas įmonių 
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konkurencingumas.

Or. fr

Pakeitimas 39
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Analizėje, atliekamoje pagal 
peržiūros straipsnį, taip pat turėtų būti 
išnagrinėtas neprivalomas BKPMB 
pobūdis ir naudingumas MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

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. Be 
to, joje išdėstomos taisyklės, pagal kurias 
nustatomas mažiausias pelno mokesčio 
lygis valstybėse narėse.

Or. fr

Pakeitimas 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
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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; taip 
pat nustatoma, kad visose valstybėse 
narėse nuo 2013 m. taikomas 15 proc. 
minimalus bendrasis pelno mokesčio 
tarifas, nuo 2015 m. – 20 proc., nuo 
2017 m. – 25 proc.

Or. en

Pakeitimas 42
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva visos Sąjungos lygmeniu 
nustatomas 5 proc. pelno mokestis 
įmonėms, kurioms netaikoma 
Rekomendacija 2003/361/EB. Nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos pajamos, 
gautos taikant šį mokestį, sudaro 
papildomus nuosavus išteklius.

Or. en

Pakeitimas 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančios įmonės Įmonės, kurioms taikoma šia direktyva 
nustatyta sistema
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Or. fr

Pakeitimas 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančios įmonės Įmonės, kurioms taikoma ši direktyva

Or. en

Pakeitimas 45
Rolandas Paksas

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 įmonėms, 
įsteigtoms pagal valstybių narių įstatymus, 
jeigu laikomasi trijų toliau nurodytų 
sąlygų:

Or. lt

Pakeitimas 46
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įmonė turi mokėti mokesčius 
turėdama partnerystės statusą.

Or. lt
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Pakeitimas 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančios trečiųjų šalių
įmonių formos

Įmonių formos, kurioms taikoma šia 
direktyva nustatyta sistema

Or. fr

Pakeitimas 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 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 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 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 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 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 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
III skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŠIOJE DIREKTYVOJE NUMATYTOS 
SISTEMOS PASIRINKIMAS

MOKESTINĖS BUVEINĖS IR 
TAIKYTINOS TEISĖS NUSTATYMAS 
PAGAL ŠIOJE DIREKTYVOJE
NUMATYTĄ SISTEMĄ

Or. fr
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Pakeitimas 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistemos pasirinkimas Mokestinė buveinė

Or. fr

Pakeitimas 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įmonė, kuriai netaikoma 
Rekomendacija 2003/361/EB, tačiau 
taikoma ši direktyva ir kuri mokesčio 
tikslais yra rezidentė valstybėje narėje, 
taiko šioje direktyvoje numatytą sistemą 
pagal direktyvoje nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

BKPMB turėtų būti privalomai taikoma įmonėms, kurios nėra MVĮ, siekiant panaikinti ES 
pelno mokesčių sistemos spragas, dėl kurių didelės bendrovės gali pasinaudoti nacionaliniais 
skirtumais ir dirbtinai perkelti pelną, kad galėtų sumažinti joms taikomus faktinius mokesčių 
tarifus, o kartais nemokėti jokių pelno mokesčių.   

Pakeitimas 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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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.

Or. fr

Pakeitimas 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 Rekomendacija 
2003/361/EB ir ši direktyva ir kuri 
mokesčio tikslais yra rezidentė valstybėje 
narėje, gali pasirinkti šioje direktyvoje 
numatytą sistemą pagal direktyvoje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, taikoma šioje 
direktyvoje numatyta sistema pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas dėl 
valstybėje narėje savo išlaikomos 
nuolatinės buveinės.
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Or. fr

Pakeitimas 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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. Įmonė, 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 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 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

Pakeitimas 60
Zuzana Roithová

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

6a straipsnis
Valstybių narių galimybė atsisakyti taikyti 
Valstybės narės gali pasirinkti netaikyti 
šios direktyvos nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis 

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 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gauto pelno paskirstymas; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 63
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskaitomomis išlaidomis taip pat 
laikomos nuolatinės išlaidos aplinkos 
apsaugai ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų mažinimui.

Or. lt

Pakeitimas 64
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 65
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.
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Or. fr

Pakeitimas 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII skyriaus pavadinimas

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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnis

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 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis
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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
pradedant mokesčio mokėtojui taikyti
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

Pakeitimas 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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. en

Pakeitimas 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

arba sandorių, kurie vykdyti prieš 
mokesčio mokėtojui pradėjus taikyti šią 
sistemą, bet dėl kurių atskaitymai nedaryti.

Or. en

Pakeitimas 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Sumos, atskaitytos prieš pradedant 
taikyti sistemą, negali būti vėl atskaitomos.

Or. en

Pakeitimas 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 straipsnis Išbraukta.
Nuostoliai prieš pradedant taikyti sistemą
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.

Or. en
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Pakeitimas 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnis 

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 pradėdamas taikyti 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.

Or. en

Pakeitimas 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 straipsnis Išbraukta.
Bendroji sistemos nebetaikymo taisyklė

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 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50 straipsnis Išbraukta.
Grupės ilgalaikio turto nudėvėjimas

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 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 straipsnis Išbraukta.
Ilgalaikės sutartys paliekant sistemą

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 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis Išbraukta.
Atidėjiniai ir atskaitymai paliekant 

sistemą
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 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53 straipsnis Išbraukta.
Nuostoliai paliekant sistemą

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 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Konsoliduojant neatsižvelgiama į 
metus prieš įsigaliojant šiai direktyvai. 
Nuostoliai, patirti prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai, nekonsoliduojami.

Or. en

Pakeitimas 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 a straipsnis
Nuostatų netaikymas atgaline data

Konsolidavimas taikomas tik 
apmokestinamam pelnui, gautam 
įsigaliojus šiai direktyvai. 

Or. fr

Pakeitimas 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis
Nuostolių perkėlimas į būsimą laikotarpį

Nuostoliai gali būti perkeliami į būsimą 
laikotarpį ne ilgiau kaip penkerius metus.

Or. en
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Pakeitimas 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 mėnesius iš 
eilės, priešingu atveju laikoma, kad 
mokesčio mokėtojas niekada nebuvo 
grupės nariu.

Or. fr

Pakeitimas 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 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 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu mokesčio mokėtojas palieka Išbraukta.
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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.

Or. fr

Pakeitimas 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 1 dalies 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 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 1 dalies 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
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Pakeitimas 87
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. en

Pakeitimas 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

Išbraukta.
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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:
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 
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 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Pakeitimas 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

104 straipsnis Išbraukta.
Pranešimas apie sistemos pasirinkimą

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 



AM\886991LT.doc 35/44 PE478.497v01-00

LT

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

Pakeitimas 93
Robert Rochefort

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 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.
Priėmus pranešimą dėl pasirinkimo 
pagrindinė mokesčių institucija užtikrina 
mokestinės priežiūros suderinimą visose 
valstybėse narėse, kuriose grupės nariai 
yra rezidentai arba turi buveinę.

Or. fr

Pakeitimas 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
105 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105 straipsnis Išbraukta.
Grupei nustatomas terminas

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.
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
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Pakeitimas 95
Rolandas Paksas

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 penkerius 
mokestinius metus taiko šioje direktyvoje 
numatytą sistemą. Pasibaigus šiam 
pradiniam laikotarpiui, pavienis mokesčio 
mokėtojas privalo pradėti taikyti šioje 
direktyvoje nustatytą sistemą arba visam 
laikui pasirinkti laikytis jam galiojančių 
nacionalinės teisės aktų. Ši nuostata 
galioja visoms įmonėms, kurios patenka į 
šios direktyvos taikymo sritį. 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 termino pabaigos.

Or. lt

Pakeitimas 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106 straipsnis Išbraukta.
Pranešime apie sistemos pasirinkimą 

pateikiama informacija
Pranešime apie sistemos pasirinkimą 
pateikiama ši informacija:
a) mokesčio mokėtojo arba grupės narių 
tapatybės nustatymo informacija;
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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 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

107 straipsnis Išbraukta.
Pranešimo apie sistemos pasirinkimą 

kontrolė
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

Pakeitimas 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Pakeitimas 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
126 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XVIIa SKYRIUS
MAŽIAUSIAS PELNO MOKESČIO 

LYGIS
126a straipsnis

Pelno mokesčio tarifų nustatymo taisyklės
Valstybės narės nustato savo nacionalinį 
pelno mokesčio tarifą tokiu būdu, kad jis 
būtų ne daugiau kaip 3 proc. mažesnis už 
valstybėse narėse taikytinų įstatymais 
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nustatytų pelno mokesčio tarifų vidurkį.
Valstybėse narėse taikytiną įstatymu 
nustatyto pelno mokesčio tarifo vidurkį 
kasmet viešai skelbia Komisija. Jis 
apskaičiuojamas kaip aritmetinis vidurkis.

Or. fr

Pakeitimas 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
126 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

126b straipsnis
Apsaugos išlyga dėl taikomų pelno 

mokesčio tarifų
Valstybės narės nenustato priemonių, dėl 
kurių būtų sumažintas jų taikomas pelno 
mokesčio tarifas.

Or. fr

Pakeitimas 101
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
130 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Europos Parlamentas informuojamas apie 
Komisijos deleguotųjų teisės aktų 
priėmimą, bet kokį prieštaravimą jų 
atžvilgiu ar Tarybos delegavimo 
atšaukimą. Europos Parlamentui turėtų 
būti pranešama apie bet kokį būsimą šios 
priemonės vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 102
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnis

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 Europos 
Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
veikimo ataskaitą. Ataskaitoje visų pirma 
pateikiama šios direktyvos taikymo srities 
išplėtimo (įskaitant galimybę atsisakyti 
taikyti) arba apribojimo ir jos nuostatų 
panaikinimo analizė. Ataskaitoje taip pat 
pateikiamas tyrimas, kaip šia priemone 
naudojasi MVĮ ir ar ji joms naudinga. 
Praėjus aštuoneriems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija atlieka 
poveikio vertinimą, ar pageidautina taikyti 
šios direktyvos IX–XII ir XVI skyrių 
nuostatas dėl konsoliduotosios mokesčio 
bazės visų valstybių narių ekonomikai, 
ypač atsižvelgiant į neutralų poveikį 
valstybės biudžetui. Apie šį poveikio 
vertinimą Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą. Jei poveikio 
vertinime pateikiama analizė rodo, kad 
keletas valstybių narių patyrė didelius 
mokestinių pajamų nuostolius, Komisija 
siūlo atidėti šios direktyvos IX–XII ir XVI 
skyrių nuostatų dėl konsoliduotosios 
mokesčio bazės taikymą, kol išnyks šis 
neigiamas poveikis. 

Or. en

Pakeitimas 103
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnis
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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 mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių. Be to, 
šioje ataskaitoje turi būti pateiktas 
direktyvos poveikio vietos ir regionų 
valdžios institucijoms vertinimas.

Or. lt

Pakeitimas 104
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnis

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 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 taip pat pateikiama šio 
mechanizmo poveikio analizė valstybių 
narių ekonomikai ir nacionalinėms 
mokesčių sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 105
Zuzana Roithová
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Pasiūlymas dėl direktyvos
133 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

133a straipsnis
Bandomieji projektai ir matomumo 

tyrimai valstybėse narėse
Ne vėliau kaip ...* valstybės narės 
įgyvendina bandomuosius projektus 
siekdamos išbandyti faktinį šios direktyvos 
nuostatų poveikį mokesčių mokėtojams ir 
mokesčių institucijoms. Apie šių 
bandomųjų projektų rezultatus jos 
praneša Komisijai, kuri paskelbia juos 
vienoda forma ir atitinkamai informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą.
Ne vėliau kaip ...* valstybės narės atlieka 
matomumo tyrimus siekdamos įvertinti 
faktinį šios direktyvos IX–XII ir XVI 
skyrių nuostatų dėl konsoliduotosios 
mokesčio bazės poveikį valstybės 
biudžetui. Apie šių matomumo tyrimų 
rezultatus jos praneša Komisijai, kuri 
paskelbia juos vienoda forma ir 
atitinkamai informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą.
_____________
* OL: prašome įrašyti: dveji metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.
** OL: prašome įrašyti: septyneri metai 
po šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 106
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
134 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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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.

Valstybės narės ne vėliau kaip praėjus 
trejiems metams nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo ir ne vėliau kaip praėjus 
aštuoneriems metams nuo šios direktyvos 
IX–XII ir XVI skyrių įsigaliojimo 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 107
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
134 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo […]. Tas nuostatas jos taiko ne vėliau kaip 
praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, išskyrus IX–XII ir 
XVI skyrių nuostatas, kurios taikomos 
praėjus dešimčiai metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo. 

Or. en


