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Teisės reikalų komitetas

31.5.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS
(45/2011)

Tema: Rumunijos Deputatų Rūmų 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 Rumunijos Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Rumunijos parlamento
Deputatų Rūmai

2011 m. gegužės 11 d., Bukareštas

Pagrįsta nuomonė
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos 

dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) (COM(2011)0121)

Atsižvelgdamas į Lisabonos sutartį, ypač į Europos Sąjungos sutarties 5 ir 12 straipsnius ir į 
prie šios sutarties pridėtus protokolus Nr. 1 ir 2,

atsižvelgdamas į iš naujo paskelbtą Rumunijos Konstituciją, ypač į jos 148 straipsnį,

atsižvelgdamas į Deputatų Rūmų sprendimą Nr. 11/2011,

atsižvelgdamas į Biudžeto, finansų ir bankininkystės komiteto 2011 m. gegužės 10 d. 
posėdyje paskelbtą pagrįstą nuomonę,

atsižvelgdamas į Rumunijos vyriausybės poziciją, kurią pareiškė Užsienio reikalų 
departamentas,

Deputatų Rūmai, naudodamiesi savo priežiūros teise, dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos 
dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB), (COM(2011)121), kurį 
Europos Komisija pateikė 2011 m. kovo 16 d., atitikties subsidiarumo ir proporcingumo 
principams priėmė šią pagrįstą nuomonę:

Aprašymas ir tikslas

1. Pasiūlymo dėl direktyvos tikslas – numatytomis priemonėmis ir visų pirma sukūrus bendrą 
konsoliduotąją pelno mokesčio bazę padidinti našaus kapitalo pasiskirstymo ekonominį 
veiksmingumą Europos Sąjungoje mažinant investicinių sprendimų mokestinius iškraipymus 
ir didinant tarpvalstybinių investicijų galimybes.

Teisinis pagrindas, kuriuo remiasi Europos Komisija, – Sutarties dėl Europos Sąjungos 
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veikimo 115 straipsnis, pagal kurį Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą 
vieningai priima direktyvas dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę 
įtaką vidaus rinkos sukūrimui ar veikimui, suderinimo.

Subsidiarumo principo atitikties vertinimas atliktas atsižvelgiant į du Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nurodytus kriterijus:

- nacionalinių veiksmų nepakankamumo kriterijus (siūlomo veiksmo tikslų 
valstybės narės negali deramai pasiekti) ir 

- ES lygmens veiksmų didesnio naudingumo kriterijus (siūlomo veiksmo tikslai dėl 
numatomo to veiksmo masto arba poveikio būtų geriau pasiekti ES lygmeniu).

Taip pat atliktas direktyvos įgyvendinimo poveikio valstybių narių mokestiniam 
nepriklausomumui vertinimas ir teisinio pagrindo parinkimo tinkamumo vertinimas. 

Nacionalinių veiksmų nepakankamumo kriterijus 

2. Europos Komisija tvirtina, kad nacionaliniu lygmeniu vykdomų veiksmų nepakaktų, ir 
pažymi, kad 27 skirtingos nacionalinės pelno mokesčio sistemos trukdo tinkamai veikti 
vidaus rinkai ir kad atskirai veikiančių valstybių narių veiksmais šios problemos išspręsti 
negalima.

Atlikdama pareigą pagrįsti pasiūlymo dėl direktyvos teikimą, Europos Komisija taip pat turi 
atlikti išsamų esamos padėties vertinimą. Šiame vertinime alternatyviai buvo atsižvelgiama į 
tai, kaip geresnis valstybių narių (ir jų mokesčių administracijų) derinimas ir 
bendradarbiavimas galėtų padėti išvengti dvigubo apmokestinimo ar tarpvalstybinių 
mokestinių kliūčių, atsižvelgiant į galiojančius ES teisės aktus, susijusius su valstybių narių 
bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tiesioginio apmokestinimo srityje.

ES lygmens veiksmų didesnio naudingumo kriterijus

3. ES lygmens veiksmų didesnio naudingumo kriterijus nebuvo pagrįstas paprastai pateiktais 
ES lygmeniu įgyvendinamų veiksmų pranašumais, kuriuos galima įvertinti kokybiškai:

- Iš Europos Komisijos atliktos poveikio analizės matyti nereikšmingas – ar netgi 
neigiamas – bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės sukūrimo visoje Europos 
Sąjungoje poveikis (bendrosios pusiausvyros apskaičiavimo modelis CORTAX).

- Mokesčio bazės proporcingo paskirstymo formulę sudaro trys kriterijai: darbas, turtas 
ir pardavimas, kurie galėtų būti laikomi nesuderintais, nelygiaverčiais ir neteisingais.
Siūloma formulė turėtų neigiamą poveikį kai kurių valstybių narių, tarp jų Rumunijos, 
pajamoms.

- Aiškinamajame memorandume Komisija tvirtina, kad šiuo pasiūlymu neketinama 
daryti įtakos pelno mokesčio bazių apimčiai ar paskirstymui Europos Sąjungoje. 
Todėl valstybėms narėms nenustatytas joks su pajamų paskirstymu ar neutralumu 
susijęs tikslas. Be to, Europos Komisija tik patikslina, kad nereikėtų daryti bendrų 
išvadų dėl galutinio poveikio įvairių valstybių narių pajamoms ar biudžeto būklei, nes 
tai galiausiai priklausys nuo to, kokią nacionalinę politiką jos pasirinks dėl galimo 
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įvairių skirtingų mokesčio priemonių arba taikomų mokesčio tarifų derinio taikymo.
Iš tiesų, pasirinkdamos nacionalinę politiką, valstybės narės, siekiančios apsaugoti 
savo mokestines pajamas, darys tikslinimus, ir tai sukels grandininę reakciją, nes dėl 
kiekvieno tikslinimo reikės imtis kitų priemonių. Įgyvendinus direktyvą gali būti 
sukurta netikrumo ir nenuspėjamumo aplinka, kuri neigiamai paveiks investicijas.

- Teigiamas poveikis tarptautinio verslo korporacijoms yra dvejopas:

o sumažinamos reikalavimų laikymosi sąnaudos, dėl to padidėja visų ekonomikos 
dalyvių (privačių įmonių, valstybės, namų ūkių) bendras naudingumo koeficientas;

o mokami mažesni mokesčiai, taigi įmonių grynosios pajamos padidėja, ir tai suteikia 
galimybę konsoliduoti nuostolius ir prisitaikyti kainas pagal „pasiekiamumo 
ranka“ principą panaikinant tarpvalstybinių sandorių mokesčius. Tačiau teigiamas 
poveikis – tai ne bendro naudingumo koeficiento rezultatas, bet faktinis valstybės 
lėšų, kurios priklauso nuo mokesčių konsolidavimo naštos, perkėlimas į įmonių 
pelno ir nuostolių ataskaitą. Neatlikta jokių šio perkėlimo, dėl kurio sumažėtų 
biudžeto įplaukos, poveikio visuotinei gerovei vertinimų.

- Direktyvą perkėlus į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinus nacionalinėms mokesčių 
institucijoms gali atsirasti (didelių) papildomų finansinių ir administracinių 
išlaidų dėl dviejų skirtingų mokesčių sistemų, pagal kurias tvarkomi tie patys 
mokesčiai, buvimo vienu metu ir poreikio sukurti ir konsoliduoti nacionalinių 
valdžios institucijų bendradarbiavimui skirtą administracinę infrastruktūrą.

- Kompensuodama pagal CORTEX modelį gautus neįtikinamus visuotinės gerovės 
Europos Sąjungoje rezultatus, Europos Komisija atkreipia dėmesį į vidaus rinkos 
nuolatinės integracijos teiksimą ilgalaikę dinamišką naudą: nacionalines investicijas 
pakeis tarpvalstybinės, o visa Europos Sąjunga taps patrauklesnė tarptautiniams 
investuotojams. Tai yra tik prielaida, nepagrįsta jokiais svariais įrodymais. Be to, 
Komisijos tvirtinimas dėl dinamiško poveikio yra paremtas numanoma nauda, kurią 
galėtų suteikti didesnis įmonių konkurencingumas, paskatintas vidaus rinkos 
integravimo. Nors įmonių konkurencingumas yra svarbus, jis nebūtinai padidės 
padidėjus visų šalių ekonomikos konkurencingumui. Teigiamas ryšys tarp įmonių 
konkurencingumo ir bendro šalių klestėjimo gali būti nustatytas tik tam tikromis 
sąlygomis. Todėl šiuos tvirtinimus reikia išsamiau pagrįsti, ir tai turi daryti Komisija.

Poveikis valstybių narių mokesčių suverenumui

4. Komisija mano, kad valstybės narės, išsaugodamos mokesčių tarifo kontrolę, išsaugo ir 
mokestinį suverenumą, todėl yra laikomasi subsidiarumo principo.

Valstybių mokestinės pajamos priklauso nuo nominalios mokesčių tarifo vertės ir mokesčio 
bazės. Suverenumas pelno mokesčio srityje reiškia, kad turi būti išlaikyta ir mokesčių bazės, 
ir mokesčių tarifų kontrolė. Ribojant šias galimybes vykdyti kontrolę bus prarandamas 
mokesčių suverenumas.

Taikant bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę bus daromas tiesioginis poveikis
kiekvienos valstybės mokesčių bazei ir netiesioginis poveikis mokesčių tarifui, nes valstybės 
narės turės šią bazę prisitaikyti poveikiui kompensuoti, mokestinėms pajamoms ir mokesčių 
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bazės pokyčiui.

Vadinasi, įgyvendinus direktyvą valstybių narių mokesčių suverenumas būtų gerokai 
apribotas.

Todėl Komisijos pateikiami argumentai yra prieštaringi ir nepakankamai pagrįsti.

Teisinis pagrindas

5. Poreikis bendrojoje rinkoje pašalinti kliūtis ir valstybių narių mokesčių suverenumas 
prieštarauja vienas kitam. Kyla klausimas, kiek galima pateisinti valstybių narių 
kompetencijos apribojimą pelno apmokestinimo srityje siekiant, kad bendroji rinka veiktų 
(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnis). Iki šiol ES teisėkūros veiksmai 
tiesioginio apmokestinimo klausimais buvo taikomi tik tam tikrose srityse. Šiuo pasiūlymu 
siekiama gerokai išplėsti ES veiksmus pelno apmokestinimo srityje. Todėl poreikis imtis ES 
lygmens teisėkūros veiksmų turi būti pagrįstas taikant objektyvius kriterijus. Be to, Komisija 
įtikinamai nepagrindė, kodėl pagal jos pateiktus pasiūlymus reikia riboti būdus, kuriais 
valstybės narės pasirenka mokesčių taisykles savo šalyse.

Kalbant apie ES, subsidiarumo sąvoka yra dinamiška (arba prieštaringa), kaip nustatyta prie 
Amsterdamo sutarties pridėto protokolo 3 punkte: „Subsidiarumas yra dinamiška sąvoka, 
kuri turi būti taikoma atsižvelgiant į Sutartyje nurodytus tikslus. Šis principas leidžia išplėsti 
Bendrijos veiksmus neviršijant jos įgaliojimų, jeigu to reikalauja aplinkybės, ir atvirkščiai –
juos apriboti ar sustabdyti, jeigu jie nebėra pagrįsti.“ 

Pagal subsidiarumo principą ES veiksmus būtų galima plėsti neperžengiant jos 
kompetencijos ribų. Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje teigiama, kad pagal suteikimo 
principą Sąjunga veikia tik neperžengdama ribų kompetencijos, kurią jai Sutartyse suteikė 
valstybės narės. Kalbant apie šį pasiūlymą dėl direktyvos, kurio teisinis pagrindas yra 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnis, Komisija įpareigota pateikti kiekybinį 
ir kokybinį pagrindimą dėl subsidiarumo, kad ES veiksmai būtų išplėsti.

Dėl šių priežasčių nuolatinis Deputatų Rūmų biuras nusprendė pateikti pagrįstą nuomonę, 
nes pasiūlymas dėl direktyvos neatitinka subsidiarumo principo.

Ši pagrįsta nuomonė skirta Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Europos 
Komisijos pirmininkams.

      (parašas)

Roberta Alma Anastase

        Rumunijos parlamento pirmininkė


