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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

26.5.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS
(42/2011)

Tema: Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos 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 Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos pagrįsta nuomonė dėl 
minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS TARYBOS EUROPOS 
SĄJUNGOS REIKALŲ KOMITETAS

25 susirinkimas

Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos Europos Sąjungos 
reikalų komiteto

n u t a r i m a s

Nr. 106

2011 m. gegužės 12 d.

Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos Europos Sąjungos reikalų komitetas,

persvarstęs pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
(BKPMB),

A. pabrėžia, kad

Slovakijos Respublikos ilgalaikė pozicija yra nederinti tiesioginių mokesčių bazės Europos 
Sąjungos lygiu;

B. konstatuoja, kad

mokesčių tarifų nustatymas turi priklausyti išimtinei Europos Sąjungos valstybių narių 
kompetencijai;

C. primena, kad

bendras mokesčių planas yra mokesčių bazės ir mokesčių tarifų derinio rezultatas;

D. mano, kad

pasiūlymas dėl direktyvos turėtų neigiamą įtaką PVM didėjimui ir užimtumui bei sumažintų bendrą 
daugelio Europos Sąjungų valstybių narių gerovę, taip pat nėra įsitikinęs, kad siūloma direktyva 
supaprastintų ir padarytų veiksmingesnę Europos Sąjungos mokesčių sistemą, priešingai –
padidintų mokesčius, susijusius su naujos bendros mokesčių bazės juridiniams asmenims sistemos 
įvedimu, ir apsunkintų administravimą;
E. pabrėžia, kad
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Europos Komisija savo vertinime nepateikė konkrečios analizės, kokią įtaką šios direktyvos 
priėmimas turėtų valstybių narių biudžetų pajamoms;

F. laikosi nuomonės, kad

pagrindžiamojoje ataskaitoje dėl šios direktyvos, pateikiamoje pagal Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 5 straipsnį, šios direktyvos atitiktis subsidiarumo principui nėra 
pakankamai pagrįsta. Europos Komisija teikia siūlymą, kurio negalima tinkamai įvertinti;

G. mano, kad

pasiūlymas dėl direktyvos prieštarauja subsidiarumo principui, ir pagal Europos Sąjungos sutarties 
12 straipsnį, Protokolą dėl nacionalinių parlamentų vaidmens ir Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį pateikia pagrįstas nuostatas, išdėstytas priede;

H. nurodo

Komiteto pirmininkui

pranešti apie priimtą nutarimą Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos pirmininkui, ministro 
pirmininko pavaduotojui ir Slovakijos Respublikos finansų ministrui, Europos Komisijos pirmininkui, 
Europos Parlamento pirmininkui ir Europos Sąjungos Tarybos pirmininkui.

/parašas/

Priedas prie Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos Europos Sąjungos reikalų komiteto 
nutarimo Nr. 106

1. Visų pirma būtina nurodyti, kad ilgą laiką siūlomas Slovakijos Respublikos strateginis interesas 
atskirais ES lygmenimis neatitinka nuomonės, susijusios su tiesioginių mokesčių derinimu. Į 
Slovakijos Respublikos ministrės pirmininkės siūlymą valstybių vadovų ir euro zonos valstybių 
ministrų pirmininkų ataskaitose (2011-03-11) atvirai atskiru sakiniu nurodoma, kad tiesioginiai 
mokesčiai ir toliau priklauso valstybių narių kompetencijai. Taip pat Slovakijos Respublikos 
vyriausybė Programiniame vyriausybės pranešime 2010–2014 m. laikotarpiui įsipareigojo nesutikti su 
Europos mokesčių derinimu pajamų mokesčių srityje. Mokesčių suverenumas tiesioginių mokesčių 
srityje kartu su nepriklausoma biudžeto politika yra pagrindinė valstybės valdžios sudedamoji dalis.

2. Taip pat atkreipiame dėmesį į mokesčius, susijusius su naujos mokesčių bazės sistemos įvedimu 
juridiniams asmenis ir galimu administravimo apsunkinimu. Konstatuojame, kad sistema, sukurta 
remiantis savanorystės principu, yra nepelninga.

3. Kaip neigiamą dalyką galima nurodyti sumažėjusį ES valstybių narių lankstumą reaguojant į 
kintančią ekonomikos padėtį ir verslo aplinką per mokesčių politiką taip, kaip yra iki šiol. BKPMB
sistemą siūloma įforminti kaip direktyvą, pagal kurią atlikti pakeitimus būtų sudėtingiau laiko 
požiūriu, nei tai galioja dabartinių nacionalinių teisės aktų sistemoje.
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4. Toliau nurodome, kad šios direktyvos patvirtinimas turėtų neigiamą įtaką PVM didėjimui ir darbo 
vietoms, taip pat manome, kad bus daromas neigiamas poveikis valstybių narių biudžetų pajamų 
daliai. EK pateikia teisinį siūlymą, kurio atvejų negali tinkamai įvertinti.

5. EK siūlo išskirtinai taisyti mokesčių bazės apskaičiavimą ir išvengti tarifų derinimo, be to, 
pabrėžia, kad bendras mokesčių pelnas yra šių abiejų veiksnių derinys, t. y. tiek mokesčių bazė, tiek 
mokesčių tarifai.

6. Kaip pagrindinį pasiūlymo dėl direktyvos trūkumą nurodome tai, kad EK savo poveikio vertinime 
nepateikia konkrečių BKPMB įvedimo padarinių valstybių narių biudžeto pajamoms, be to, nurodo 
tokio apskaičiavimo sunkumus, kai galutinis mokesčių pelnas priklausys nuo „politinių sprendimų, kai 
kalbama apie galimas skirtingų mokesčių priemonių arba mokesčių tarifų pataisymus“. EK siūlo naują 
mokesčių režimą juridiniams asmenims, nesiekdama nustatyti, kokių padarinių tai turės valstybių 
narių biudžetams.

7. Kitas aspektas, į kurį atkreipiame dėmesį, yra mokesčiai, susiję su pasirenkamos BKPMB sistemos 
įvedimu valstybių narių mokesčiams administruoti. Aplinkybė, kad BKPMB režimas yra 
fakultatyvinis, viena vertus, leidžia apmokestinti užsienyje veikiančias bendroves, kurios iš tokio 
režimo galėtų pasipelnyti, tačiau, kita vertus, sukuria lygiagrečiai veikiančias 28 mokesčių sistemas 
(BKPMB sistemos įvedimas prieštaraus 27 taikomoms nacionalinėms mokesčių sistemoms). Galite 
numatyti, kad šios priemonės nesumažins administracinių mokesčių skurstančioms bendrovėms, be to, 
nepadės ir veiksmingai surinkti juridinių asmenų pajamų mokesčių, nes tam reikės papildomų 
mokesčių dvejopos sistemos administravimui ir juridinių asmenų pajamų mokesčių surinkimui 
užtikrinti.


