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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikši Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Nyderlandų Karalystės Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

Pagrįsta nuomonė

Subsidiarumas

Atstovų Rūmai laikosi nuomonės, kad nebuvo pakankamai įrodyta, kad Europos Sąjungos 
veiksmai turi daugiau privalumų palyginti su atskirai veikiančių valstybių narių veiksmais. 
Todėl Atstovų Rūmai mano, kad teikiant šį pasiūlymą nesilaikoma subsidiarumo principo.

ES, kaip visumos, gerovė
Siūlomos BKPMB direktyvos taikymas nebūtų naudingas visoms susijusioms šalims, todėl 
būtina atlikti vertinimą ir palyginti naudą vieniems su trūkumus kitiems. Atlikdami šį 
vertinimą Atstovų Rūmai pastebi, kad teigiama nauda visos ES gerovei yra labai ribota. 
Atstovų Rūmai pažymi, kad pradėjus taikyti siūlomą BKPMB direktyvą būtų daromas 
neigiamas poveikis visos Europos Sąjungos bendrajam vidaus produktui (BVP). Europos 
Komisijos atliktame poveikio vertinime nurodyta, kad pradėjus taikyti siūlomą BKPMB 
direktyvą ES BVP galėtų sumažėti 0,2 %.

Atskirų valstybių narių gerovė
Keliose valstybėse narėse, įskaitant Nyderlandus, pradėjus taikyti BKPMB direktyvą bendras 
gerovės lygis sumažėtų. Dėl siūlomos BKPMB direktyvos daugelyje valstybių narių sumažėtų 
BVP. Nyderlanduose BVP galėtų sumažėti net 1,69 %, o tai prilygtų gerovės sumažėjimui 
11–12 mlrd. EUR. Atstovų Rūmai susirūpinę, kad pradėjus taikyti siūlomą BKPMB direktyvą 
investicijos Nyderlanduose sumažėtų 1,84 %.

Biudžeto pajamų praradimas; valstybių narių fiskalinis suverenumas
Pradėjus taikyti siūlomą BKPMB direktyvą sumažėtų biudžeto pajamos. Jei, kaip siūloma, 
būtų sumažinta pelno mokesčio bazė nepakitus kitoms sąlygoms, Nyderlanduose ir kitose 
valstybėse narėse sumažėtų iš mokesčių gaunamos pajamos. Kadangi biudžeto būklė 
valstybėse narėse yra silpna, toks pasiūlymas pateiktas nepalankiu momentu.

Pasiūlymo aiškinamajame memorandume Europos Komisija nurodo, kad direktyvos poveikis 
valstybių narių pajamoms galiausiai priklausys nuo to, kokią politiką jos pasirinks dėl galimo 
įvairių skirtingų mokesčio priemonių arba taikomų mokesčio tarifų derinio pritaikymo. 
Atstovų Rūmai laikosi nuomonės, kad pasirinkdama šį sprendimą Europos Komisija 
netiesiogiai siekia daryti įtaką mokesčio tarifams. Tačiau šiuo klausimu suverenius 
sprendimus priima valstybės narės.

Atstovų rūmai pritaria tam, kad apmokestinimo srityje Europos institucijos susilaikytų tiek dėl 
praktinių priežasčių, teik iš principo. Atstovų Rūmai mano, kad šis pasiūlymas yra 
nepageidautinas ir kad tiesioginio apmokestinimo srityje jis lemtų perėjimą nuo nacionalinio 
lygmens prie Europos lygmens.

Proporcingumas

Atstovų Rūmai mano, kad šis ES veiksmas viršija tai, kas būtina sutarties tikslams pasiekti, 
todėl laikosi nuomonės, kad šis pasiūlymas yra neproporcingas.
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Pagrindinė priežastis yra ta, kad dėl šio pasiūlymo atsirastų dvi skirtingos pelno 
apmokestinimo sistemos. Valstybės narės dėl to patirtų daugiau įgyvendinimo išlaidų, nes 
reikėtų užtikrinti, kad veiktų abi sistemos. Susijusi finansinė ir administracinė našta būtų 
proporcinga tik tuomet, jei ją kompensuotų didelė nauda. Atstovų Rūmų manymu taip nėra.

Naujos sistemos įdiegimui taip pat reikėtų didelių sąnaudų. Taip pat būtų papildomo darbo, 
susijusio su konvencijomis dėl apmokestinimo, kurios grindžiamos galiojančia sistema, o ne 
siūloma padėtimi su papildoma sistema. Atstovų Rūmų nuomone, tai taip pat nepageidautina 
ir neproporcinga atsižvelgiant į naudą, kurios siekiama.

Be to, taikant siūlomą viso (tarpvalstybinio) konsoliduotojo pelno proporcingo paskirstymo 
formulę, valstybės narės, kuriose paslaugų sektorius yra didesnis, atsidurtų nepalankesnėje 
padėtyje, nes tokie veiksniai, kaip nematerialusis ir finansinis turtas neįtraukti į proporcingo 
paskirstymo modelį. Nyderlandai yra viena iš šalių, kurios dėl to atsidurtų neproporcingai 
nepalankioje padėtyje.

Teisinis pagrindas

Atstovų Rūmuose laikomasi skirtingų nuomonių dėl teisinio pagrindo pasirinkimo.

Kai kurios politinės partijos tinkamu siūlomos BKPMB direktyvos teisiniu pagrindu laiko 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 115 straipsnį, nes sprendžiamas klausimas 
yra vidaus rinkos veikimas. Jie ypač pabrėžia tai, kad tai reiškia, jog šią direktyvą Taryba turi 
priimti vienbalsiai.

Kitos partijos laikosi nuomonės, kad sutartyje nėra jokio teisinio pagrindo šiam pasiūlymui 
priimti, ir pabrėžia, kad visoje sutartyje nėra pagrindo priemonėms tiesioginio apmokestinimo 
srityje. Jie taip pat pabrėžia, kad tiesioginiai mokesčiai yra klausimas, dėl kurio valstybės 
narės priima suverenius sprendimus.

Išvada

Pirmiau pateiktos pastabos atspindi parlamentinių partijų, kurios Atstovų Rūmuose kartu 
sudaro didžiąją daugumą, priimtą nuomonę. Kai kurios kitos partijos mano, kad BKPMB 
direktyvos taikymas gali turėti teigiamo poveikio. Jos pažymi, kad įmonės, veikiančios 
daugiau, nei vienoje valstybėje narėje, galės ateityje susidurti tik su viena apmokestinimo 
sistema. Todėl administracinė šių įmonių našta sumažėtų 7 %. Įmonės taip pat galėtų išvengti 
dvigubo apmokestinimo ir, antra vertus, apskritai nebegalėtų išvengti apmokestinimo. 
Apmokestinimo supaprastinimo ir kovos su mokesčių vengimu požiūriu tai yra teigiamas 
dalykas. Be to, siūloma BKPMB direktyva gali būti teigiama priemonė siekiant nutraukti 
nerimą keliantį reikalavimų mažinimą valstybėse narėse pelno apmokestinimo srityje. Šių 
partijų nuomone, šį klausimą reikėtų labiau ištirti.

Mažiausiai viena partija pažymi, kad siekdamos neutralizuoti poveikį biudžetui, valstybės 
narės gali pačios didinti arba mažinti tarifą, taikomą pelno apmokestinimui.

Kai kurios partijos siūlomą BKPMB direktyvą laiko proporcinga, nes įmonės, veikiančios 
daugiau, nei vienoje valstybėje narėje, gali pasirinkti, kad joms būtų taikoma direktyvoje 
numatyta tvarka, o kitoms tai nesudarytų papildomos naštos. Šių partijų nuomone, 
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administracinės naštos sumažinimas labai nusveria įgyvendinimo išlaidas, kurias patirtų 
Mokesčių departamentas.


