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Teisės reikalų komitetas

16.5.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS
(38/2011)

Tema: Bulgarijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo 
dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
(BKPMB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

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 pareikšti 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 Bulgarijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pagrįsta 
nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

BULGARIJOS RESPUBLIKOS
41-OJI NACIONALINĖ ASAMBLĖJA

EUROPOS REIKALŲ 
IR EUROPOS FONDŲ PRIEŽIŪROS KOMITETAS

Nr. 153-18-48/12.05.2011

PRANEŠIMAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
(BKPMB), Nr. 102-00-25/19.04.2011

I. 2011 m. gegužės 11 d. vykusiame posėdyje Europos reikalų ir Europos fondų 
priežiūros komitetas (EREFPK) aptarė 2011 m. kovo 16 d. pasiūlymą dėl Tarybos 
direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB), 
COM(2011)121, kuris įtrauktas 28-uoju punktu į Nacionalinės Asamblėjos 2011 m. metinę 
darbo programą Europos Sąjungos klausimais.

II. Pasiūlyme dėl BKPMB pateikiamas bendrų taisyklių rinkinys dėl ES teritorijoje 
veikiančių įmonių grupės pelno apmokestinimo. Lengvatinių mokesčių bendrovių grupei 
priklausančios bendrovės galėtų apskaičiuoti savo apmokestinamųjų pajamų dydį remdamosi 
bendru ES taisyklių rinkiniu ir pateiktų vieną bendrą konsoliduotąją mokesčio deklaraciją už 
visą įmonių, veikiančių toje valstybėje narėje, kurioje įregistruota patronuojančioji bendrovė 
(pagrindinis mokesčio mokėtojas), grupę. Grupės konsoliduotasis apmokestinamasis pelnas 
būtų dalijamas tarp atskirų bendrovių pagal formulę, pagrįstą trimis veiksniais. Kiekviena 
valstybė narė vėliau galėtų apmokestinti savo valstybėje veikiančių įmonių pelną atitinkamu 
mokesčio tarifu, galiojančiu toje valstybėje narėje. 

Turėtų būti sukurta nauja administracinė sistema, pagal kurią lengvatinių mokesčių bendrovių 
grupei priklausančioms bendrovėms, veikiančioms keliose valstybėse narėse, būtų taikomas 
įmonių pelno mokesčio administravimas ir kontrolė, kurią atliktų tik vienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, ir visi ginčai, kylantys toje valstybėje, būtų sprendžiami 
kompetentinguose tos valstybės narės teismuose.   

III. Pagal Ministrų Tarybos pateiktą poziciją Bulgarijos Respublika nesutinka, kad 
bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė būtų įvesta Europos Sąjungos lygmeniu.

Bulgarijos Respublika laikosi nuomonės, kad, įvedus bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio 
bazę visose valstybėse narėse, ES netektų konkurencinių pranašumų, kurių jai suteikia 
mokesčių įstatymų ir mokesčių tarifų įvairovė, ir kad susidarytų padėtis, kai užsienio 
investicijos būtų nukreiptos iš ES į valstybes, kuriose galioja palankesni mokesčių režimai. 
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Be to, ir valstybių narių administracijos, ir įmonės patirtų gerokai didesnes pelno mokesčio 
administravimo išlaidas.

Pasiūlyme dėl Tarybos direktyvos yra aspektų, kurie nepriimtini Bulgarijai, ir iš jų labiausiai 
prieštaringas – pasiūlytas bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės paskirstymo 
mechanizmas. Bulgarija mano, kad trys veiksniai, sudarantys paskirstymo formulę, nėra 
objektyvūs kriterijai, kuriais remiantis būtų galima apskaičiuoti kiekvienos bendrovės, 
įeinančios į įmonių grupę, kuriai taikoma bendra pelno mokesčio bazė, dalį. Siūlomas 
paskirstymo mechanizmas tinkamai neatspindi kiekvienos valstybės narės ekonomikos 
ypatumų arba jų ekonominės plėtros ir gyvenimo lygio skirtumų.

Net jei direktyvos projekte nėra numatyta suderinti mokesčių tarifų, valstybės narės gali 
pašalinti neigiamą poveikį dėl įvestos konsoliduotosios mokesčių bazės tik pakeisdamos 
mokesčių tarifus. Todėl valstybės narės, savo ruožtu, gali prarasti esminę priemonę, kuria 
reguliuojamas makroekonominis stabilumas ir užtikrinamas subalansuotas biudžetas.

Kitas svarbus klausimas – pasiūlymas dėl bendros administracinės sistemos. Bulgarijos 
Respublika yra tos nuomonės, kad skyrius apie administracines procedūras nėra pakankamai 
gerai parengtas. Nėra atsižvelgta nei į didelius įmonių pelno mokesčio administravimo 
procedūrų skirtumus valstybėse narėse, nei į mokesčių administracijų struktūros, personalo ir 
organizavimo skirtumus. Viena vertus, sukūrus dvi lygiagrečias įmonių pelno mokesčio 
administravimo procedūras gerokai padidėtų administravimo ir verslo išlaidos, o, kita vertus, 
būtų diskriminuojamos skirtingos mokesčių mokėtojų grupės, sprendžiant klausimus dėl tų 
pačių pareigų, kurių turi laikytis šių grupių nariai. Įmonių pelno mokestis Bulgarijoje 
administruojamas vadovaujantis Įmonių pelno mokesčio įstatymu ir Mokesčių draudimo 
proceso kodeksu. Priėmus direktyvą visiškai pasikeistų bendrovių pelno ir pajamų 
apmokestinimo taisyklės, neatsižvelgiant į tai, ar ši bendrovė priklausytų Europos grupei; be 
to, reikėtų sukurti naują administracinę sistemą Mokesčių draudimo proceso kodekse.

IV. Pasiūlymas dėl direktyvos buvo aptartas Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje 
2011 m. gegužės 4 d. 

BFK vieningai remia Ministrų Tarybos pateiktą poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, kurioje teigiama, kad 
Bulgarijos Respublika nesutinka, kad bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė būtų 
įvesta ES lygmeniu.

BFK mano, kad pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl BKPMB neatitinka Bulgarijos 
Respublikos mokesčių politikos ir jos nacionalinių interesų.

BFK taip pat pažymi, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų. 
EK nepateikė pakankamai kiekybinių ir kokybinių rodiklių, kad būtų įrodyta, jog siūlomų 
veiksmų tikslų nebūtų galima tinkamai pasiekti atskirai kiekvienoje valstybėje narėje, 
remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalies ir Lisabonos sutarties 
Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo reikalavimais. 
Atsižvelgdamas į proporcingumo principą, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnio 4 dalyje, BFK mano, kad pasiūlymu dėl direktyvos viršijama tai, kas būtina 
siekiant Sutarčių tikslų, nes juo sukuriama papildoma administracinė ir finansinė našta 
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valstybėms narėms.

EREFPK pritaria Ministrų Tarybos pateiktai pozicijai, kurioje teigiama, kad Bulgarijos 
Respublika nesutinka, jog bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė būtų įvesta 
ES lygmeniu.

Aptarusi pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno 
mokesčio bazės Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitete (EREFPK), 
Bulgarijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja pateikia šią pagrįstą nuomonę, kuri turi 
būti išsiųsta Europos institucijoms.  

1. EREFPK ne kartą pareiškė savo poziciją dėl bendros mokesčių politikos ES lygmeniu 
diskutuojant aktualiais Europos darbotvarkės klausimais, susijusiais su nauja ES ekonomikos 
valdysena ir bendrąja rinka, taip pat suderintų veiksmų siekiant sumažinti pasaulio 
ekonomikos ir finansų krizės poveikį. EREFPK pozicija yra ta, kad bendros mokesčių 
politikos įvedimas ES lygmeniu turėtų būti vertinamas atsargiai, kad bet kokie galimi 
pokyčiai neturėtų neigiamo poveikio verslo aplinkos nuspėjamumui, stabilumui ir 
konkurencingumui.

2. EREFPK mano, kad pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno 
mokesčio bazės neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų, pagrįsdamas savo 
nuomonę toliau pateiktais teiginiais.

Dėl subsidiarumo principo 

 EREFPK laikosi nuomonės, kad pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės įvedimo ES lygmeniu neatitinka subsidiarumo 
principo, kuris įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje.

 EREFPK yra tos nuomonės, kad EK nepateikė pakankamai kiekybinių ir kokybinių 
rodiklių, kad būtų įrodyta, jog siūlomų veiksmų tikslų nebūtų galima tinkamai pasiekti 
atskirai kiekvienoje valstybėje narėje, remiantis Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 2 dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo reikalavimais.

 EREFPK mano, kad kiekvienos valstybės narės mokesčių bazė atspindi specifines tos 
valstybės narės gamybos struktūros savybes. Vertinant Bulgarijos ekonomiką, kuri šiek tiek 
atsilieka nuo kitų valstybių ekonomikos, nepaprastai svarbu atsižvelgti į pasivijimo svarbą. 
Šiame etape ES lygmeniu įvesta bendroji konsoliduotoji pelno mokesčio bazė sukurtų 
valstybėse narėse vadinamąjį „žirklių poveikį“, kuris būtų kliūtis tolesnei integracijai į 
bendrąją rinką.

 EREFPK remia EK iniciatyvą supaprastinti bendrą pelno mokesčio teisės aktų 
sistemą, tačiau aiškiai pareiškia, kad, įvedus bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 
Europos Sąjungoje, atskiros valstybės narės ir ES, kaip visuma, netektų svarbių 
konkurencinių pranašumų. Įmonių pelno mokestis – svarbi priemonė, kuria skatinamas 
ekonomikos augimas ir užimtumas, todėl tai turėtų būti nacionalinės kompetencijos 
klausimas.

 EREFPK mano, kad taikant pasiūlytą trimis veiksniais paremtą formulę tam tikrose 
valstybėse narėse, įskaitant Bulgariją, sumažėtų mokesčio bazė. Taip, savo ruožtu, būtų 
daromas netiesioginis spaudimas nustatyti šių valstybių mokesčio tarifus. Preliminariais 
Bulgarijos finansų ministerijos atliktais skaičiavimais šiuo metu galiojantis 10 proc. mokesčio 
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tarifas turėtų būti padidintas maždaug 3–4 proc. siekiant pašalinti trūkumą, kuris 
susidarytų nacionalinio biudžeto pajamų dalyje.

 EREFPK mano, kad pasiūlyme dėl direktyvos nėra sprendžiamas sandorių 
kainodaros klausimas ir kad jį paprasčiausiai paliekama spręsti grupei ir trečiosioms šalims.  
Be to, reikėtų pabrėžti, kad mokesčių lengvatos įmonėms ir toliau turi būti taikomos 
remiantis nacionalinėmis sprendimo priėmimo procedūromis.

 EREFPK laikosi nuomonės, kad šioje srityje galima imtis tik tokių priemonių, kurios 
skirtos nacionalinėms mokesčių sistemoms derinti. Tačiau mokesčio bazei neturi būti 
taikomas konsolidavimas.

Apibendrindamas EREFPK pažymi, kad, jo manymu, pasiūlymo tikslų negalima 
sėkmingiau pasiekti ES lygmeniu.

Dėl proporcingumo principo 

 Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos neatitinka proporcingumo principo, kuris 
įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalyje, nes juo sukuriama papildoma 
administracinė ir finansinė našta valstybėms narėms įvedant dvi skirtingas įmonių pelno 
mokesčio sistemas ir tokiu būdu viršijant tai, kas nėra būtina siekiant Sutarčių tikslų.

 Pasiūlyme dėl direktyvos numatoma visiškai atskirti mokesčių taisykles nuo 
apskaitos taisyklių įvedant mokesčių pusiausvyrą su apmokestinamosiomis pajamomis ir 
išlaidomis kaip pagrindą nustatant bendrą mokesčio bazę. Dėl dviejų lygiagrečių įmonių 
pelno mokesčio režimų administravimo gerokai padidėtų ir administracinės, ir verslo 
išlaidos, susijusios su mokestinių pareigų vykdymu ir naujų apskaitos procedūrų 
taikymu.   

 Priėmus direktyvą visiškai pasikeistų bendrovių pelno ir pajamų apmokestinimo 
taisyklės, neatsižvelgiant į tai, ar šios bendrovės priklausytų Europos grupei; be to, reikėtų 
sukurti naują teisinę sistemą. Reikėtų apibrėžti „tarptautinio apmokestinimo“ sąvokas, kurios 
yra visiškai naujos nacionaliniuose mokesčių srities teisės aktuose, ir tai dar labiau apsunkintų 
įmones ir mokesčių administravimą.   

 Pasiūlymas dėl direktyvos galėtų turėti neigiamos įtakos nacionaliniam biudžetui, nes 
siūlomos prevencijos priemonės nebūtų pakankamos kovojant su nepagrįstai sumažėjusiu 
įmonių veiklos mastu. Dėl šios sistemos valstybės narės savo nacionaliniuose biudžetuose 
neteks mokesčių pajamų, kurios yra biudžeto planavimo atitinkamiems metams dalis ir 
nacionalinės politikos įgyvendinimo pagrindas. Be to, pasiūlyme dėl direktyvos numatyta 
nuostata, pagal kurią mokestiniai laikotarpiai neturi atitikti kalendorinių laikotarpių ir 
atskirose grupėse gali skirtis. Tai sukeltų didelių administracinių ir techninių sunkumų ir 
padidintų mokesčių ir apskaitos paslaugų bendrovėms kainą.

 Nepaisant EK pareiškimo, kad siūlomomis priemonėmis būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos investuoti bendrojoje rinkoje, Bulgarijos Respublikoje ir keliose kitose valstybėse 
narėse investicijos sumažėtų. Todėl pasiūlyme dėl Tarybos direktyvos nėra pateiktas 
tinkamiausias sprendimas bendrosios rinkos klausimams spręsti.

Pranešimas ir pagrįsta nuomonė dėl pranešimo buvo priimti 12 balsų.

Monika Panayotova,
EREFPK pirmininkė 
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