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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas pritaria ES Komisijos pasiūlymui visoje ES nustatyti savanoriškai pasirenkamą 
bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę (BPKMB). 

ES šalių mokesčių bazės skirtingos ir jos praktiškai yra prekybos kliūtys, trukdančios augimui 
ir užimtumui. 

Pasiūlymas dėl BKPMB nulemtų didelius pelno apmokestinimo Europoje pokyčius ir 
atsirastų galimybių pagerinti padėtį įmonių, kurios veikia tarpvalstybiniu mastu, sumažinant 
administracines išlaidas ir biurokratiją. Taip bendroji rinka taptų veiksmingesnė, padidėtų ES 
įmonių konkurencingumas ir ES rinkų, palyginti su kitomis didelėmis rinkomis, pvz., JAV ir 
Kinijos, patrauklumas pasaulyje.

Didžiausią susirūpinimą pranešėjui kelia šie klausimai:

įmonėms turėtų būti leidžiama taikyti BKPMB pasirinktinai. Taikant privalomą sistemą 
atsirastų daugiau išlaidų, ypač MVĮ, taigi augimas ir konkurencingumas Europos rinkoje 
nedidėtų.  Konkuruojančios sistemos ir institucijų konkurencija taip pat naudinga. 
Nerekomenduotina nustatyti privalomos sistemos neįgijus praktinės patirties ir nežinant, koks 
sistemos poveikis. 

1. Dėl mokesčio tarifo dydžio ir toliau turėtų spręsti nacionaliniai parlamentai. Tikslas yra 
išplėsti įmonių apmokestinimo sistemą, o ne suderinti mokesčių tarifus.

2. Tarpvalstybinės kliūtys turėtų būti pašalintos. Taigi siekiant, kad būtų vykdoma daugiau 
tarpvalstybinės veiklos, pagal sistemą turėtų būti galima iš pat pradžių konsoliduoti 
pelną ir nuostolius.

3. Taikant BKPMB, sistema turėtų tapti paprastesnė, užtektų pateikti tik vieną deklaraciją 
visai grupei, t. y. būtų taikomas vieno langelio principas. Taikant BKPMB sistemą 
svarbiausia sumažinti administracinę naštą ir biurokratiją. Taip ne tik sumažės mokestinių 
reikalavimų laikymosi sąnaudos, bet ir bus skatinama siekti bendros mokestinės tvarkos. 

4. Sistema turėtų būti tokia patraukli, kad įmonės pasirinktų taikyti BKPMB ir gautų realios 
naudos.

Pranešėjas siūlytų šiuos pakeitimus: 

pakeisti formulę – neatsižvelgti į pardavimo veiksnį. Konsoliduotosios mokesčio bazės 
proporcingo paskirstymo formulę turėtų sudaryti tik du veiksniai: darbas ir turtas.
Dėl pardavimo pagal paskirties vietą gerokai nutolstama nuo dabar taikomo principo 
pagrindines mokestines teises suteikti šaltinio valstybei. Šaltinio principas ES valstybėse 
narėse užima tvirtą konceptualią poziciją, juo taip pat jau seniai, dirbdama tarptautinio 
apmokestinimo srityje, vadovaujasi OECD. 
Taikant šią formulę mažos ir vidutinio dydžio valstybės narės, kurių rinka nedidelė, praras 
daug mokestinių pajamų.
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Be to, pardavimo pagal paskirties vietą veiksniu būtų galima gana lengvai manipuliuoti. Su 
nepriklausomu atstovu (įsikūrusiu valstybėje, kurioje netaikoma BKPMB) galėtų būti 
sudaroma sutartis kaip su tarpininku grupės vardu parduoti produktus atitinkamai rinkai ir taip 
pakeisti numatytą pardavimo pagal paskirties vietą į pasirinktą vietą.  Dėl tokių galimybių 
planuoti mokesčius būtų pakenkta veiksnio teisėtumui ir tikriausiai būtų išleistos sudėtingos 
kovos su mokesčių vengimu taisyklės.

BKPMB forumas. Siekiant neteisminio ginčų sprendimo (26 konstatuojamosios dalies ir 
123 straipsnio pakeitimai), reikia įsteigti valstybių narių BKPMB forumą .  

Spartesnė peržiūra. Komisija, siekdama įvertinti BKPMB poveikį, turėtų atlikti peržiūrą jau 
po trejų metų (133 straipsnis).

Persvarstant direktyvą atliekamas BKPMB poveikio vertinimas. Po trejų metų Komisija 
turi apsvarstyti argumentus už ir prieš privalomos sistemos, siekiant sukurti vieną Europos 
Sąjungos BKPMB, nustatymą.  

Be to, Komisija turi išnagrinėti direktyvos poveikį valstybių narių mokesčių bazėms 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, taip pat socialinį ir ekonominį poveikį 
ekonominės veiklos ir darbo vietų perkėlimui ES.

Reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti BKPMB ne tik įmonėms, bet ir kitiems subjektams, 
pvz., partnerystės forma veikiantiems subjektams. Kai kuriose valstybėse narėse daug 
įmonių veikia partnerystės forma. Komisija turėtų išnagrinėti, ar tokius partnerius galima 
laikyti įmonėmis.

Užbaigimo procentinė dalis ilgalaikėse sutartyse. 24 straipsnis turėtų būti išbrauktas, nes 
įmonėms neturėtų būti privaloma atlikti skaičiavimų vien tik mokestiniais tikslais. Tai 
nebūdinga valstybių narių apskaitos tvarkai ir dėl to sistema taptų dar sudėtingesnė. 

Padidinti BKPMB patrauklumą. Pagal BKPMB sistemą taikomos nuostatos įmonėms turi 
būti naudingesnės už dabar taikomas nacionalines sistemas. 

Įmonėms taikomos nusidėvėjimo taisyklės neturėtų būti griežtos. 39 straipsnyje nustatyta 
bendram grupės turtui taikoma nusidėvėjimo bazės norma turėtų būti padidinta nuo 25 iki 
35 %.  

59 straipsnyje nustatytas reikalavimas dokumentuoti vidinius grupės sandorius atrodo 
abejotinas, nes dėl to įmonėms būtų užkraunama papildoma administracinė našta ir išlaidos.

Patikslinti audito nuostatas (122 straipsnis). Padėtis, kai bet kuri kompetentinga institucija 
galėtų inicijuoti visos grupės ar jos dalies auditą, neatsižvelgdama į atitinkamą mokestinę 
jurisdikciją, turėtų administraciniu požiūriu nepateisinamų padarinių.

Griežtesnė kovos su piktnaudžiavimo taisyklė. Siekiant, kad apskaičiuojant mokesčio bazę 
nebūtų atsižvelgiama į apsimestinius sandorius, kurių pagrindinis tikslas išvengti 
apmokestinimo, reikia pakeisti 80 straipsnį.
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) dėl mokesčio konkurencijos 
vyriausybėms daromas spaudimas 
kontroliuoti išlaidas; vis dėlto Sąjungos
masto savanoriškai pasirenkamos bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
nustatymas (BKPMB) neturėtų pakenkti 
mokesčio konkurencijai, nes sistema 
neapima mokesčių tarifų suderinimo;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) bendrosios rinkos veikimo gerinimas 
yra pagrindinis veiksnys siekiant skatinti 
augimą ir kurti darbo vietas. Pradėjus 
taikyti BKPMB turėtų padidėti ES 
augimas ir atsirasti daugiau darbo vietų, 
nes sumažėtų įmonių, ypač įvairiose 
valstybėse narėse veikiančių mažųjų 
įmonių, administracinės išlaidos ir 
biurokratija;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Komisija turėtų imtis iniciatyvos 
steigti BKPMB forumą, panašų į Jungtinį 
sandorių kainodaros forumą (JSKF), į 
kurį įmonės ir valstybės narės galėtų 
kreiptis dėl problemų ir ginčų, susijusių 
su BKPMB. Šis forumas turėtų gebėti 
konsultuoti įmones ir valstybes nares ir 
turėtų būti laikomas teismu ar tribunolu 
pagal SESV 267 straipsnio antrą 
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pastraipą;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) Komisija, praėjus trejiems metams 
nuo direktyvos įsigaliojimo dienos, turėtų 
persvarstyti jos taikymą, o valstybės narės 
turėtų paremti Komisiją, tinkamai 
prisidėdamos prie šio projekto,

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atskaitomos išlaidos apima visas 
pardavimo sąnaudas ir išlaidas, išskaičius 
pridėtinės vertės mokestį, kurias mokesčio 
mokėtojas patiria siekdamas gauti pajamų 
arba jas užsitikrinti, įskaitant mokslinių 
tyrimų ir plėtros sąnaudas bei sąnaudas, 
susidariusias dėl didinamo nuosavo 
kapitalo arba skolos verslo reikmėms.
Pasikartojančios išlaidos, susijusios su 
aplinkos apsauga ir išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimu, taip pat 
laikomos atskaitomomis išlaidomis;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.

Ilgalaikės sutartys
1. Ilgalaikė sutartis yra tokia sutartis, kuri 
atitinka šias sąlygas:
a) yra sudaryta dėl gamybos, instaliavimo 
ar statybos arba dėl paslaugų teikimo;
b) jos terminas yra ilgesnis negu 
12 mėnesių arba tikėtina, kad bus 
ilgesnis.
2. Nepaisant 18 straipsnio, mokesčio 
tikslais pripažįstama tokia pajamų, 
susijusių su ilgalaike sutartimi, suma, 
kuri atitinka atitinkamais mokestiniais 
metais įvykdytą sutarties dalį. Užbaigimo 
procentinė dalis nustatoma arba 
nurodant, kokią bendrų apskaičiuotų 
sąnaudų santykinę dalį sudaro tų metų 
sąnaudos, arba nurodant užbaigimo etapo 
ekspertų vertinimą tų mokestinių metų 
pabaigoje.
3. Į sąnaudas, susijusias su ilgalaikėmis 
sutartimis, atsižvelgiama tais mokestiniais 
metais, kuriais jos patiriamos.

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kitas nei 36 ir 40 straipsniuose 
nurodytas ilgalaikis turtas nudėvimas kaip 
bendras grupės turtas pagal metinę 35 %
nusidėvėjimo bazės normą.

Or. en
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Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 10
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 
siekiant pagrindinio tikslo – išvengti 
apmokestinimo, apskaičiuojant mokesčio 
bazę neatsižvelgiama.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 

1. Konsoliduotoji mokesčio bazė 
paskirstoma grupės nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grupės 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 



PE475.872v01-00 10/14 PA\882659LT.doc

LT

naudojama tokia formulė, atsižvelgiant į 
vienodą pardavimo, darbo ir turto veiksnių 
svarbą:

naudojama tokia formulė, atsižvelgiant į 
vienodą darbo ir turto veiksnių svarbą:

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies formulė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

KMB
Turtas
Turtas

sk.Darb.
sk.Darb.

2
1

D.už.
už.D.

2
1dalisA Gr.

A

Gr.

A

Gr,

A



















2
1

2
1

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95 straipsnis Išbraukta.

Pardavimo veiksnio sudėtis
1. Pardavimo veiksnį sudaro grupės nario 
visi pardavimai (įskaitant nuolatinės 
buveinės, kuri tokia laikoma pagal 
70 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą) –
vardiklyje ir visi grupės pardavimai –
skaitiklyje.
2. Pardavimas reiškia pajamas iš visų 
prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, 
atskaičius nuolaidas ir grąžą, išskyrus 
pridėtinės vertės mokestį, kitus mokesčius 
ir muitus. Neapmokestinamos pajamos, 

KMB
Turtas
Turtas

3
1

sk.Darb.
sk.Darb.

2
1

už.D.
.užD.

2
1

3
1

Pardav.
Pardav.

3
1dalisA Gr.

A

Gr.

A

Gr.

A

Gr
.

A
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palūkanos, dividendai, autoriniai 
atlyginimai ir pajamos iš ilgalaikio turto 
perleidimo į pardavimo veiksnį 
neįtraukiami, nebent jie yra pajamos, 
uždirbtos įprastomis prekybos ar veiklos 
sąlygomis. Vidiniai grupės prekių 
pardavimai ir paslaugų teikimas 
neįtraukiami.
3. Pardavimas vertinamas pagal 
22 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96 straipsnis Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16
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 

1. Kai priimamas pranešimas apie sistemos 
pasirinkimą, pavienis mokesčio mokėtojas 
arba, atitinkamais atvejais, grupė trejus 
mokestinius metus taiko šioje direktyvoje 
numatytą sistemą. Pasibaigus šiam 
pradiniam laikotarpiui, pavienis mokesčio 
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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.

mokėtojas arba grupė toliau taiko sistemą 
vienas po kito sekančiais trejų metų 
laikotarpiais, jeigu nepraneša apie grupės 
veiklos nutraukimą. Pranešimą apie grupės 
veiklos nutraukimą mokesčio mokėtojas 
gali pateikti savo kompetentingai 
institucijai arba, grupės atveju, pagrindinis 
mokesčio mokėtojas – pagrindinei 
mokesčių institucijai prieš tris mėnesius iki 
pradinio arba paskesnio termino pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
122 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindinė mokesčių institucija gali 
inicijuoti ir koordinuoti grupės narių 
auditą. Auditas taip pat gali būti 
inicijuojamas kompetentingos institucijos 
prašymu valstybėje narėje, kurios 
rezidentas yra grupės narys.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
123 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 123a
BKPMB forumas – ginčų sprendimo 

organas
Komisija imasi iniciatyvos steigti BKPMB 
forumą, panašų į Jungtinį sandorių 
kainodaros forumą (JSKF), į kurį įmonės 
ir valstybės narės galėtų kreiptis dėl 
problemų ir ginčų, susijusių su BKPMB. 
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Šis forumas teikia konsultacijas ir 
laikomas teismu ar tribunolu pagal SESV 
267 straipsnio antrą pastraipą.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
133 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Praėjus trejiems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija persvarsto 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. Ataskaita apima šio direktyvos 
poveikio valstybių narių mokesčių bazėms 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis vertinimą. Komisija taip pat 
išnagrinėja socialinį ir ekonominį poveikį, 
kurį BKPMB daro ekonominės veiklos ir 
darbo vietų perkėlimui Sąjungoje. 
Komisija taip pat įvertina galimybę 
apmokestinti partnerystės forma 
veikiančius subjektus, tarsi jie būtų 
įmonės, o ne neskaidrūs subjektai. 
Ataskaitoje pateikiama ir privalumų bei 
trūkumų, jei sistema taptų privaloma, 
analizė. Prireikus prie ataskaitos 
pridedami atitinkami pasiūlymai dėl 
įstatymo galią turinčių aktų.

Or. en


