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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

27.5.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS
(43/2011)

Tema: Airijos parlamento žemųjų rūmų (Dáil Éireann) 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 Airijos parlamento žemųjų rūmų (Dáil Éireann) pagrįsta nuomonė dėl 
minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

AIRIJOS PARLAMENTO ŽEMŲJŲ RŪMŲ (DÁIL ÉIREANN)
PAGRĮSTA NUOMONĖ DĖL

PASIŪLYMO DĖL TARYBOS DIREKTYVOS DĖL BENDROS KONSOLIDUOTOSIOS 
PELNO MOKESČIO BAZĖS (COM(2011)121)

1. Komisija netinkamai laikėsi procedūrinių reikalavimų (Protokolo Nr. 2 5 straipsnyje) siekdama 
išsamiame paaiškinime pateikti pakankamai kiekybinių ir kokybinių rodiklių, kurie leistų 
parlamentams visapusiškai įvertinti bet kokį šio tarpvalstybinio pasiūlymo poveikį subsidiarumo 
principui. Neturint pakankamai duomenų sunku nuspręsti, ar ES teisėkūros veiksmai yra būtini ir 
naudingesni už atskirų valstybių narių veiksmus.

2. Pasiūlymas neatitinka santykinio veiksmingumo reikalavimų atitikti būtinumo ar didesnio 
naudingumo kriterijus.

Komisijos pasiūlyme ar poveikio vertinime nenustatyta, kad:

a. ES teisės aktai visiškai pateisinami kaip geriausias būdas platesniems pasiūlymo tikslams 
pasiekti. Neįrodyta, kad vien valstybių narių veiksmai (pvz., neoficialūs derinimai arba 
dvišaliai sprendimai) negali būti tokie pat veiksmingi tarpvalstybinėje veikloje šalinant 
mokestines kliūtis, kurios bus aiškiai aptartos;

b. 27 skirtingos nacionalinės pelno mokesčio sistemos trukdo vidaus rinkai tinkamai veikti. Iš 
tiesų šiuo pasiūlymu būtų sukurta antra analogiška sistema, kuri veiktų kiekvienoje 
valstybėje narėje, o tai Europos Sąjungoje nesupaprastintų pelno mokesčio sistemų ir 
nepadarytų jų veiksmingesnių;

c. paskelbto pasiūlymo ribotos taikymo srities naudingumas, kuris, regis, labiau pritaikytas 
labai stambių, o ne mažesnių įmonių poreikiams, didesnis. Naujai įkurtos mažosios ir 
vidutinės įmonės turi matyti, kad 27 valstybėse narėse šalinamos esamos veikimo ir 
prekybos kliūtys. Pasiūlyme šio aspekto trūksta, todėl šiuo pasiūlymu gali būti 
neįgyvendinti jame nurodyti tikslai.
Išties šis praleidimas verčia sunerimti, kad pasiūlymas gali būti tinkamesnis didesnėms 
valstybėms narėms. Tą patvirtina mokslinių tyrimų išvados, atskleidžiančios, kad Airija 
būtų viena iš šešių šalių (kartu su Portugalija, Lenkija, Suomija, Čekija ir Bulgarija), kurių 
įmones bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (BKPMB) paveiktų skaudžiausiai.

3. Iš poveikio vertinimo matyti, kad įgyvendinus šį pasiūlymą atskiros valstybės narės gali turėti 
didelių ir galbūt nevienodų išlaidų. Trūksta konkrečių ir kiekybinių vertinimų, kuriais remiantis 
šis politikos rezultatas būtų pateisinamas, ypač paneigiančių akivaizdžią biudžeto įplaukų iš pelno 
mokesčių mažėjimo riziką, taip pat numatomo BVP, užimtumo ir tiesioginių užsienio investicijų 
mažėjimą, kuris paveiks nemažai valstybių narių.

4. Iš tiesų pasiūlymas daugiausia grindžiamas prielaidomis, o turimų duomenų, susijusių su šios 
naujos politikos poveikiu, nepakanka. Aiškinamajame memorandume Komisija pati pripažįsta, 
kad:

„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.“
Vis dėlto, vadovaujantis pasiūlymu, valstybėse narėse būtų leidžiami teisės aktai siekiant 
veiksmingai perskirstyti ES pelno mokesčio bazę, pagrįstą naujais paskirstymo veiksniais.
Pagrindinė aiškinamajame memorandume arba poveikio vertinime neaptarta silpnoji vieta: kodėl 
27 valstybės narės savo teisės aktuose turėtų įtvirtinti šį nevienodą politikos rezultatą?
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5. Be to, jei direktyvos finansinis poveikis priklausys nuo nacionalinės politikos sprendimų 
tiesioginių mokesčių klausimais, ribos tarp atitinkamų kompetencijai priskirtų pareigų gali 
išnykti. Vadovaudamasi Sutartimis, Komisija neturi kompetencijos tiesioginio pelno mokesčio 
srityje. Neturėtų būti siūlomi nacionaliniam suverenitetui netiesiogiai įtakos turintys ES teisės 
aktai, kuriais siekiama išvengti neigiamo finansinio poveikio.

2011 m. gegužės 17 d.
PAGAL AIRIJOS PARLAMENTO ŽEMŲJŲ RŪMŲ DARBO TVARKOS 
TAISYKLIŲ 103 STRAIPSNĮ ĮSTEIGTAS SPECIALUSIS KOMITETAS

PRANEŠIMAS PAGAL AIRIJOS PARLAMENTO ŽEMŲJŲ RŪMŲ DARBO TVARKOS
TAISYKLIŲ 105 STRAIPSNĮ DĖL PASIŪLYMO DĖL TARYBOS DIREKTYVOS DĖL 
BENDROS KONSOLIDUOTOSIOS PELNO MOKESČIO BAZĖS (COM(2011)121)

Įvadas
1. Subsidiarumo principas Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje apibrėžiamas taip:

„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.“

Be to, 5 straipsnio 3 dalyje nacionaliniams parlamentams suteikiama ypatinga atsakomybė 
užtikrinti, kad ES institucijos šį principą taikytų laikydamosi protokolo Nr. 2 dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo nuostatų.

2. Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje numatomas kriterijus išties reiškia 
„santykinį veiksmingumą“, kuris apima būtinumo ir didesnio naudingumo kriterijus:1

i ) Būtinumas. Ar ES veiksmai būtini šio pasiūlymo tikslams pasiekti? Ar šiuos tikslus 
galima pasiekti arba pakankamai pasiekti tik ES veiksmais?

ii) Didesnis naudingumas. Ar tikslas būtų geriau pasiektas ES lygmeniu, t. y. ar ES 
veiksmai būtų naudingesni už valstybių narių veiksmus?

3. Siekiant nacionaliniams parlamentams padėti įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo principo, 
Protokolo Nr. 2 5 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad:

„bet kuriame europinio įstatymo galią turinčiame akto projekte turėtų būti išsamus 
paaiškinimas, leidžiantis nustatyti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų. Šis 
paaiškinimas turėtų apimti pasiūlymo finansinio poveikio įvertinimą, o jei teikiamas europinis 
pagrindų įstatymas – jo poveikio reglamentavimui, kuris turi būti įgyvendintas valstybėje 
narėje, prireikus <...>.“

4. Iš Sutarčių labai aiškiai matyti, kad, pasiūlymas dėl BKPMB, kaip ir kiekvienas naujas įstatymo 
galią turinčio teisės akto projektas:

                                               
1 Lordų Rūmų pranešimas, Subsidiarumas: ES pasiūlymo vertinimas (2009 m. lapkričio mėn.).
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• turi būti paremtas pakankamai išsamiu paaiškinimu, kuris nacionaliniams parlamentams leistų 
nuspręsti, ar jis atitinka subsidiarumo principą;

• turi aiškiai atitikti ir būtinumo, ir didesnio naudingumo kriterijus;
• pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą suteikimo principą turi rodyti, 

kad ES veikia
„tik neperžengdama ribų kompetencijos, kurią, siekiant Sutartyse nustatytų tikslų, jai šiose 
Sutartyse suteikė valstybės narės.“

Komiteto nuomonė
5. Komitetas ypatingą dėmesį skyrė Sutarties nuostatoms ir laikosi nuomonės, kad pasiūlymas dėl 

BKPMB neatitinka subsidiarumo principo. Priežastys išdėstytos tolesnėse pastraipose.

6. Komisija netinkamai laikėsi procedūrinių reikalavimų (Protokolo Nr. 2 5 straipsnyje) siekdama 
išsamiame paaiškinime pateikti pakankamai kiekybinių ir kokybinių rodiklių, kurie leistų 
parlamentams visapusiškai įvertinti bet kokį šio tarpvalstybinio pasiūlymo poveikį subsidiarumo 
principui. Neturint pakankamai duomenų sunku nuspręsti, ar ES teisėkūros veiksmai yra būtini ir 
naudingesni už atskirų valstybių narių veiksmus.

7. Pasiūlymas neatitinka santykinio veiksmingumo reikalavimų atitikti būtinumo ar didesnio 
naudingumo kriterijus.

Komisijos pasiūlyme ar poveikio vertinime nenustatyta, kad:

a. ES teisės aktai visiškai pateisinami kaip geriausias būdas platesniems pasiūlymo tikslams 
pasiekti. Neįrodyta, kad vien valstybių narių veiksmai (pvz., neoficialūs derinimai arba 
dvišaliai sprendimai) negali būti tokie pat veiksmingi tarpvalstybinėje veikloje šalinant 
mokestines kliūtis, kurios bus aiškiai aptartos;

b. 27 skirtingos nacionalinės pelno mokesčio sistemos trukdo vidaus rinkai tinkamai veikti. Iš 
tiesų šiuo pasiūlymu būtų sukurta antra analogiška sistema, kuri veiktų kiekvienoje 
valstybėje narėje, o tai Europos Sąjungoje nesupaprastintų pelno mokesčio sistemų ir 
nepadarytų jų veiksmingesnių;

c. paskelbto pasiūlymo ribotos taikymo srities naudingumas, kuris, regis, labiau pritaikytas 
labai stambių, o ne mažesnių įmonių poreikiams, didesnis. Naujai įkurtos mažosios ir 
vidutinės įmonės turi matyti, kad 27 valstybėse narėse šalinamos esamos veikimo ir 
prekybos kliūtys. Pasiūlyme šio aspekto trūksta, todėl šiuo pasiūlymu gali būti 
neįgyvendinti jame nurodyti tikslai.

Išties šis praleidimas verčia sunerimti, kad pasiūlymas gali būti tinkamesnis didesnėms 
valstybėms narėms. Tą patvirtina mokslinių tyrimų išvados, atskleidžiančios, kad Airija 
būtų viena iš šešių šalių (kartu su Portugalija, Lenkija, Suomija, Čekija ir Bulgarija), kurių 
įmones bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (BKPMB) paveiktų skaudžiausiai.

8. Iš poveikio vertinimo matyti, kad įgyvendinus šį pasiūlymą atskiros valstybės narės gali turėti 
didelių ir galbūt nevienodų išlaidų. Trūksta konkrečių ir kiekybinių vertinimų, kuriais remiantis 
šis politikos rezultatas būtų pateisinamas, ypač paneigiančių akivaizdžią biudžeto įplaukų iš pelno 
mokesčių mažėjimo riziką, taip pat numatomo BVP, užimtumo ir tiesioginių užsienio investicijų 
mažėjimą, kuris paveiks nemažai valstybių narių.
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9. Iš tiesų pasiūlymas daugiausia grindžiamas prielaidomis, o turimų duomenų, susijusių su šios 
naujos politikos poveikiu, nepakanka. Aiškinamajame memorandume Komisija pati pripažįsta, 
kad:

„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.“

Vis dėlto, vadovaujantis pasiūlymu, valstybėse narėse būtų leidžiami teisės aktai siekiant 
veiksmingai perskirstyti ES pelno mokesčio bazę, pagrįstą naujais paskirstymo veiksniais.
Pagrindinė aiškinamajame memorandume arba poveikio vertinime neaptarta silpnoji vieta: kodėl 
27 valstybės narės savo teisės aktuose turėtų įtvirtinti šį nevienodą politikos rezultatą?

10. Be to, jei direktyvos finansinis poveikis priklausys nuo nacionalinės politikos sprendimų 
tiesioginių mokesčių klausimais, ribos tarp atitinkamų kompetencijai priskirtų pareigų gali išnykti.
Pagal Sutartis Komisija neturi kompetencijos tiesioginio pelno mokesčio srityje. Neturėtų būti 
siūlomi nacionaliniam suverenitetui netiesiogiai įtakos turintys ES teisės aktai, kuriais siekiama 
išvengti neigiamo finansinio poveikio.

Komiteto rekomendacijos
Pagal Airijos parlamento žemųjų rūmų Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnį įkurtas specialusis 
komitetas, remdamasis Airijos parlamento žemųjų rūmų Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsniu, 
2011 m. gegužės 11 d. posėdyje pritarė pranešimui dėl Tarybos direktyvos dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. Komitetas, vadovaudamasis Parlamento žemųjų rūmų 
Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalies b punktu, rekomenduoja Airijos parlamento 
žemiesiems rūmams (air. Dail) pritarti šio pranešimo 6–10 dalyse pateiktai pagrįstai 
nuomonei. Pirmininkas, remdamasis Parlamento žemųjų rūmų Darbo tvarkos taisyklių 
105 straipsnio 3 dalies c punktu, 1 priede Airijos parlamento žemiesiems rūmams pateikia 
pasiūlymą.


