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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 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 Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
Bendruomenių rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Bendruomenių rūmų pagrįsta nuomonė

Pateikta Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį

Direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) projektas (7263/11)

Sutarties nuostatos dėl subsidiarumo principo laikymosi

1. Subsidiarumo principu siekiama užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų kuo geriau pritaikomi Europos 

Sąjungos piliečiams. Šis principas apibrėžtas ES sutarties 5 straipsnio 2 dalyje:

„Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima 

veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti 

centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos 

pasiekti būtų geriau.“

2. Europos Sąjungos institucijos turi užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi1 subsidiarumo principo pagal 

Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo.

3. Atitinkamai, Komisija privalo plačiai konsultuotis prieš siūlydama įstatymo galią turintį aktą; konsultuojantis 

prireikus atsižvelgiama ir į regioninį, ir į vietinį numatomų veiksmų mastą.2

4. Remiantis Protokolo Nr. 2 5 straipsniu, bet kuriame teisės akto pasiūlyme turi būti išsamus paaiškinimas, 

pagal kurį nustatoma, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų. Šiame paaiškinime turi būti 

pateikta:

—   pasiūlymo finansinio poveikio vertinimas;

— pasiūlyme dėl direktyvos pasiūlymo – poveikio nacionaliniams ir, prireikus, regioniniams teisės aktams 

vertinimas; taip pat

— teiginių, kuriais remiantis prieinama prie išvados, kad ES tikslą galima geriau pasiekti ES lygmeniu, 

kokybinis ir, jei galima, kiekybinis pagrindimas.

                                               
1 Protokolo (Nr. 2) 1 straipsnis.
2 Protokolo (Nr. 2) 2 straipsnis.
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Be to, išsamiame paaiškinime turi atsispindėti tai, jog atsižvelgiama į būtinybę pasiekti, kad finansinė arba 

administracinė našta, tenkanti Europos Sąjungai, nacionalinėms vyriausybėms, regionų valdžios arba vietos 

savivaldos institucijoms, ūkio subjektams ir piliečiams, būtų kuo mažesnė ir proporcinga siekiamam tikslui.

5. Remiantis ES sutarties 5 straipsnio 2 dalimi ir 12 straipsnio b dalimi nacionaliniai parlamentai turi užtikrinti 

subsidiarumo principo laikymąsi pagal procedūrą, nustatytą Protokolu (Nr. 2), būtent pagrįstos nuomonės 

teikimo procedūrą.

Ankstesnis Protokolas dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo

6. Ankstesniame Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pridėtame prie Amsterdamo 

sutarties, pateiktos naudingos gairės, kaip taikyti subsidiarumo principą. Šios gairės toliau lieka tinkamu rodikliu 

vertinant, ar laikomasi subsidiarumo principo:

„Pagrindžiant Bendrijos veiksmus, būtina laikytis abiejų subsidiarumo principo aspektų: valstybės narės, 

laikydamosi savo nacionalinių konstitucijų, negali deramai pasiekti siūlomų veiksmų tikslų, todėl jų 

geriau siekti Bendrijos lygio veikla.

Nustatant, ar įvykdyta pirmiau minėta sąlyga, vadovaujamasi šiomis gairėmis:

• svarstomasis dalykas turi transnacionalinių aspektų ir valstybių narių veiksmai negali jo tinkamai 

reglamentuoti;

• vienų tik valstybių narių veiksmai arba Bendrijos neveiklumas prieštarautų Sutarties 

reikalavimams (pvz.: pataisyti konkurencijos iškraipymus, išvengti paslėptų prekybos apribojimų 

arba sustiprinti ekonominę bei socialinę sanglaudą) arba kaip nors kitaip smarkiai pakenktų 

valstybių narių interesams;

• Bendrijos lygiu atliekama veikla būtų akivaizdžiai naudinga dėl savo apimties arba poveikio, 

palyginti su veiksmais, atliekamais valstybių narių lygiu.“3

Pasiūlymas

7. Siūloma Direktyva siekiama nustatyti bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę (BKPMB). Naudojantis 

BKPMB sistema bus nustatomos bendros suderintos taisyklės, skirtos ES valstybėse narėse įsikūrusių įmonių 

                                               
3 5 straipsnis.
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apmokestinamojo pelno mokesčio bazei apskaičiuoti, o įmonių grupėms atsirastų galimybė mokestiniais tikslais 

apskaičiuoti savo bendrą konsoliduotąjį pelną ES mastu.

8. Tada šis pelnas turėtų būti paskirstomas grupę sudarančioms įmonėms pagal paskirstymo formulę, apimančią 

pardavimą, darbo užmokesčio fondą, darbuotojų skaičių ir turtą kiekvienoje valstybėje narėje. Vėliau valstybė 

narė apmokestintų pelną, paskirstytą įmonėms, esančioms toje valstybėje narėje.

9. Pelno paskirstymas remiantis šiuo pagrindu būtų didelis pokytis status quo atžvilgiu – pagal dabartinę tvarką 

kiekvienoje valstybėje narėje atskirai atliekama apskaita siekiant nustatyti pajamų gavimo vietą ir mokėtiną 

mokestį. Šiuo pasiūlymu būtų perskirstyta mokesčio bazė valstybėse narėse, tačiau jos ir toliau nustatytų savo 

pelno mokesčio tarifus.

10. Patvirtinus šią direktyvą, ji turėtų būti perkelta į nacionalinę teisę. Valstybės narės turėtų administruoti dvi 

skirtingas mokesčių sistemas: jau esančias nacionalines sistemas, kurioms taikomi galiojantys teisės aktai, ir 

BKPMB sistemą. Jungtinės Karalystės vyriausybės teigimu, šiuo metu galiojančių JK teisės aktų nereikėtų 

keisti, tačiau padidėtų išlaidos: atsirastų naujų išlaidų, susijusių su JK veiksmų derinimu su kitais 

administratoriais, taip pat padidėtų vienkartinės išlaidos darbuotojams mokyti ir IT sistemoms atnaujinti.

Poveikio vertinimas

11. Komisijos pasiūlymas pateiktas kartu su aiškinamuoju memorandumu, poveikio vertinimo santrauka ir 

poveikio vertinimu. Poveikio vertinimas parengtas pagal Generalinio sekretoriato poveikio vertinimo gaires, ir 

jame nustatyta: „i) konsultacijų proceso peržiūra; ii) esamų problemų aprašymas; iii) politikos tikslų 

pareiškimas; ir iv) alternatyvių politikos galimybių, kaip būtų galima pasiekti nustatytus tikslus, palyginimas“.4

Jame pateikiami ir penkių Komisijos atliktų tyrimų rezultatai. Pasiūlytos keturios politikos alternatyvos –

neprivalomoji BKPMB, privalomoji BKPMB, neprivalomoji bendra pelno mokesčio bazė (vietoj konsoliduotųjų 

mokesčių rezultatų išlieka atskira apskaita) ir privalomoji bendra pelno mokesčio bazė.

12. Pagal Komisijos pasirinktos alternatyvos poveikio vertinimą JK dalyvaujant kartu su kitomis 26 valstybėmis 

narėmis, JK dalis visoje ES pelno mokesčio bazėje padidėtų nuo 20,3 proc. iki 20,5 proc.

13. Poveikio vertinime visos ES lygmeniu nustatytas neigiamas poveikis investicijoms (nuo -0,74 proc. iki 

-0,87 proc.), užimtumui (nuo 0 proc. iki -0,01 proc.) ir BVP (nuo -0,15 proc. iki -0,17 proc.) ir tik nedidelis 

pakilimas socialinės gerovės srityje (+0,02 proc.).

                                               
4 Aiškinamasis memorandumas, p. 7.
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14. JK nustatytas neigiamas poveikis investicijoms (nuo -0,77 proc. iki -0,93 proc.), užimtumui (nuo -0,03 proc. 

iki -0,04 proc.), ir JK BVP (nuo -0,02 proc. iki -0,05 proc.), ir tik nedidelis pakilimas socialinės gerovės srityje 

(nuo 0 proc. iki +0,02 proc.).

15. Komisija pripažįsta, kad sunku numatyti šio pasiūlymo poveikį kiekvienos valstybės narės mokesčių 

pajamoms. Įgyvendinus šį pasiūlymą valstybėse narėse būtų veiksmingai paskirstyta ES pelno mokesčio bazė 

remiantis paskirstymo formule. Aiškinamajame memorandume nurodyta, kad:

„Iš esmės poveikis valstybių narių pajamoms galiausiai priklausys nuo to, kokią politiką jos pasirinks dėl 

galimo įvairių skirtingų mokesčio priemonių arba taikomų mokesčio tarifų derinio pritaikymo. Todėl šiuo 

klausimu sunku numatyti tikslų poveikį kiekvienai valstybei narei. Tokiomis aplinkybėmis, nukrypstant 

nuo bendrojo principo, jeigu valstybėms narėms proporcingai paskirstyta mokesčio bazės dalis teisingai 

neparodo veiklos masto, apsaugos sąlygoje numatomas alternatyvus metodas.“5

Jungtinės Karalystės vyriausybės požiūris

16. Jungtinės Karalystės vyriausybė mano, kad Komisijos vertinimo sąmatoje dėl pasiūlymo poveikio JK ir 

visame poveikio vertinime yra didelių trūkumų. Ji nesutinka su prielaida, kad BKPMB yra būtina siekiant 

įgyvendinti platesnius pasiūlymo tikslus arba kad 27 skirtingos nacionalinės pelno mokesčio sistemos trukdo 

tinkamai veikti vidaus rinkai. Ji nėra įsitikinusi, kad BKPMB yra būtina siekiant pagerinti ES pelno mokesčio 

sistemų paprastumą ir veiksmingumą. JK vyriausybė mano, kad mokestinės kliūtys tarpvalstybinei veiklai, 

kurias siekiama pašalinti šiuo pasiūlymu, t. y. mokestinių reikalavimų laikymosi sąnaudos, dvigubas 

apmokestinimas ir pernelyg didelis apmokestinimas, gali būti pašalintos kitais būdais, pvz., neoficialiu derinimu 

arba dvišaliais sprendimais. Todėl Vyriausybė dar turi įsitikinti, ar Komisija pakankamai pagrindė poreikį imtis 

veiksmų visos ES mastu ir ar pasiūlymas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų reikalavimus; 

prasidėjus deryboms Vyriausybė pareikalaus Komisijos atlikti papildomą atitikties subsidiarumo ir 

proporcingumo principams analizę.

Direktyvos aspektai, neatitinkantys subsidiarumo principo

17. Bendruomenių rūmai mano, kad Direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės projektas 

neatitinka nei Protokole (Nr. 2) išdėstytų procedūrinių įpareigojimų Komisijai, nei subsidiarumo principo toliau 

nurodytais aspektais.

                                               
5 6 psl.
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i) Procedūrinių įpareigojimų nesilaikymas

18. Poveikio vertinimo 2.4 punkte (dėl subsidiarumo ir proporcingumo) nepateikiamas „išsamus paaiškinimas“, 

pagal kurį būtų galima įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo (ir proporcingumo) principų remiantis 

Protokolo (Nr. 2) 5 straipsniu. Poveikio vertinimo santraukoje teigiama, kad poveikio vertinimas atliktas pagal 

Generalinio sekretoriato poveikio vertinimo gaires, tačiau į jį neįtraukta nuostata dėl išsamaus paaiškinimo, kaip 

nustatyta Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnyje (žr. 11 punktą). 2.4 punkte trūksta reikiamų išsamių paaiškinimų, 

kuriais būtų pagrindžiami veiksmai ES mastu; be to, jame pateikti nereikšmingi svarstymai apie teisinį pagrindą 

ir atitiktį Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijai:

„2.4. Subsidiarumas ir proporcingumas

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnyje nustatyta Bendrijos [sic] teisė veikti tiesioginio 

apmokestinimo srityje ir nurodyta, kad „Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su 

Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, vieningai leidžia direktyvas dėl 

valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę įtaką vidaus rinkos sukūrimui ar veikimui, 

suderinimo“. Be to, numatytos politikos taikymo galimybės atitinka ES Pagrindinių teisių chartiją.

„Kaip pabrėžta pirmesniuose punktuose, šiuo metu galiojančios 27 skirtingos nacionalinės pelno mokesčio 

sistemos neleidžia tinkamai veikti vidaus rinkai. Valstybės narės negali pasiūlyti visapusiško šios 

problemos sprendimo. Kiekvienos valstybės narės atskirai suplanuoti ir įgyvendinami nesuderinti veiksmai 

pakartotų esamą padėtį, nes mokesčių mokėtojams vis dar reikėtų turėti reikalų su tiek mokesčių 

administracijų, kiek būtų jurisdikcijų, kuriose jos turėtų mokėti mokesčius. Siekiant sukurti teisinę bendrų 

taisyklių sistemą reikalingi Bendrijos veiksmai. Komisija ėmėsi iniciatyvos, turėdama omenyje, kad pagal 

subsidiarumo principą valstybės narės gali laisvai nustatyti savo mokestinių pajamų dydį ir sudėtį.

„Priemonės, kurių turi būti imamasi pagal dabartinę iniciatyvą, yra tinkamos ir reikiamos norimam tikslui 

pasiekti (t. y. yra proporcingos). Šiame dokumente pateiktais išsamiais pasiūlymais nesiekiama derinti ES 

galiojančių pelno mokesčio tarifų, todėl valstybėms narėms paliekama galimybė apibrėžti pageidaujamą iš 

pelno mokesčio gaunamų pajamų dydį. Pasiūlymais nekliudoma valstybėms narėms spręsti dėl viešojo 

sektoriaus įsikišimo apimties ir mokestinių pajamų sudėties. Juose siūlomas veiksmingesnis bendras 

problemų, kylančių dėl valstybių narių pelno mokesčio sistemų segmentacijos, sprendimo būdas siekiant 
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veiksmingesnės vidaus rinkos. Pagal bendrą supratimą apie subsidiarumo principą siūlomi bendri 

sprendimai šalinant rinkoje atsirandančias kliūtis dėl 27 skirtingų valstybių narių mokesčių sistemų“.6

19. ES sutarties 5 straipsnyje nustatyta sąlyga, kad priimami sprendimai būtų kuo geriau pritaikomi Europos 

Sąjungos piliečiams. Nukrypimas nuo šios sąlygos neturėtų būti laikomas savaime suprantamu, o turi būti 

pakankamai išsamiai ir aiškiai pagrįstas, kad ES piliečiai galėtų suprasti kiekybines ir kokybines priežastis, kodėl 

bendri ES veiksmai yra geriau nei nacionaliniai veiksmai. Savo poveikio vertinime Komisija neįvykdė savo 

įsipareigojimų ir nepateikė išsamaus paaiškinimo dėl subsidiarumo pagal Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnį.

ii)  Neatitiktis subsidiarumo principui

20. Pasiūlymo pirmoje konstatuojamojoje dalyje nustatytas teisėkūros tikslas:

„(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.“7

21. Šio tikslo atitiktis subsidiarumo principui vertinama pagal 6 punkte minėtas gaires.

22. Poveikio vertinime daroma prielaida, o ne remiamasi aiškiais kiekybiniais ir kokybiniais įrodymais, kad

svarstomas klausimas yra tarptautinio pobūdžio, todėl jo negalima pakankamai reguliuoti valstybių narių 

veiksmais, pvz., Jungtinės Karalystės vyriausybės pasiūlytu neoficialiu derinimu.

23. Panašiai, poveikio vertinime daroma prielaida, o ne remiamasi aiškiais kiekybiniais ir kokybiniais įrodymais, 

kad tik valstybių narių veiksmai arba Bendrijos neveiklumas prieštarautų ES sutarčių reikalavimams, šiuo atveju 

susijusiems su vidaus rinka. Nors akivaizdu, kad dėl skirtingų pelno mokesčio režimų įmonėms, veikiančioms 

daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje, atsiranda papildoma našta ir kad esant bendrai pelno mokesčio bazei ši 

našta išnyktų, tačiau tai nereiškia, kad Komisijos teiginys, jog tokia našta kliudo veikti vidaus rinkai, yra 

pagrįstas:

                                               
6 15–16 psl.
7 Pasiūlymo 11 psl.
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„Mokestinės kliūtys, su kuriomis susiduria ES įmonės, veikiančios keliose šalyse, gali būti apibrėžiamos 

kaip išlaidas didinančios kliūtys, sukeliančios patekimo į rinką ribojimus. Tokių kliūčių pašalinimas 

panašus į liberalizavimo politiką ir turi būti analizuojamas įsisteigimo laisvės vidaus rinkoje pagrindu.“8

Poveikio vertinime nėra pakankamai įrodymų, kad būtų galima šį pasiūlymą vertinti kaip „panašų į 

liberalizavimo politiką“ ir analizuoti įsisteigimo laisvės vidaus rinkoje pagrindu.

24. Poveikio vertinime nepateikta pakankamai kiekybinių ir kokybinių įrodymų, kad ES lygmeniu atliekama 

veikla būtų akivaizdžiai naudinga dėl savo apimties arba poveikio, palyginti su veiksmais, atliekamais valstybių 

narių lygmeniu. Nors apskaičiuota, kad mokestinių reikalavimų laikymosi sąnaudos sumažėtų apie 7 proc., 

poveikio vertinime nurodomas neigiamas poveikis investicijoms, užimtumui ir BVP Europos Sąjungos mastu, ir 

tik nedidelis socialinės gerovės kilimas. Nauda valstybėms narėms yra lygiai taip pat abejotina: apsaugos sąlyga 

būtina, kad būtų įmanoma įgyvendinti alternatyvų proporcingo paskirstymo metodą, jeigu mokesčių bazės 

perskirstymas valstybėse narėse būtų nesąžiningas valstybės narės atžvilgiu.

25. Remdamiesi pirmiau išdėstytais teiginiais Bendruomenių rūmai daro išvadą, kad šis pasiūlymas neatitinka 

subsidiarumo principo.

                                               
8 Poveikio vertinimo 2.3 skyrius „Problemų santrauka ir pagrindinis scenarijus“, 14 psl.


