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PAKEITIMAI 001-038  
pateik÷ Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
 
Pranešimas 
Marianne Thyssen A7-0080/2012 
Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių baz÷ 
 
Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Įmon÷s, norinčios Sąjungoje vykdyti 
veiklą tarpvalstybiniu mastu, susiduria su 
didel÷mis kliūtimis ir rinkos iškraipymais 
d÷l esamų 27 skirtingų pelno mokesčio 
sistemų. Šios kliūtys ir iškraipymai trukdo 
vidaus rinkai tinkamai veikti. Jie neskatina 
investuoti Sąjungoje ir trukdo įgyvendinti 
prioritetus, išd÷stytus 2010 m. kovo 3 d. 
Komisijos priimtame komunikate „Europa 
2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“. Jie taip pat 
nesuderinami su labai konkurencingos 
socialin÷s rinkos ekonomikos 
reikalavimais. 

(1) įmon÷s, norinčios Sąjungoje vykdyti 
veiklą tarpvalstybiniu mastu, susiduria su 
didel÷mis kliūtimis ir rinkos iškraipymais 
d÷l esamų 27 skirtingų pelno mokesčio 
sistemų. Šios kliūtys ir iškraipymai trukdo 
vidaus rinkai tinkamai veikti. Jie neskatina 
investuoti Sąjungoje ir trukdo įgyvendinti 
prioritetus, išd÷stytus 2010 m. kovo 3 d. 
Komisijos priimtame komunikate „Europa 
2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“, pakto „Euro plius“ 
nuostatas ir ekonominę, biudžeto ir 

fiskalinę integraciją, kurios reikia siekiant 
labai konkurencingos socialin÷s rinkos 
ekonomikos; 

Pagrindimas 

Atnaujinimas. 
 

Pakeitimas  2 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) glaudžiau bendradarbiaujant 

mokesčių įstaigoms gali labai sumaž÷ti 

tarpvalstybinę veiklą Sąjungoje vykdančių 

įmonių išlaidos ir administracin÷ našta; 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Tarpvalstybin÷s veiklos mokestin÷s 
kliūtys ypač didel÷s mažosioms ir 
vidutin÷ms įmon÷ms, kurioms paprastai 
trūksta išteklių, kad išspręstų rinkos 
neveiksmingumo klausimus. 

(2) mokestin÷s kliūtys gali būti ypač 
didel÷s mažosioms ir vidutin÷ms įmon÷ms 
(MVĮ), vykdančioms tarpvalstybinę veiklą, 

nes joms paprastai trūksta išteklių, kad 
išspręstų rinkos neveiksmingumo 
klausimus; 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) valstybių narių lygmeniu ir 

finansinių ir teis÷kūros galių turinčių 

regionų lygiu reik÷tų skatinti sąžiningą 

konkurenciją, susijusią su mokesčių 

tarifais; 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) bendrosios rinkos veikimo gerinimas 

yra pagrindinis veiksnys siekiant skatinti 

augimą ir kurti darbo vietas. Įvedus 
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bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio 

bazę (BKPMB) tur÷tų padid÷ti Sąjungos 

augimas ir atsirasti daugiau darbo vietų, 

nes sumaž÷tų bendrovių, ypač įvairiose 

valstyb÷se nar÷se veikiančių mažųjų 

įmonių, vykdančių tarpvalstybinę veiklą, 

administracin÷s išlaidos ir biurokratija; 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) kadangi vidaus rinka apima visas 

valstybes nares, BKPMB tur÷tų būti įvesta 

visose valstyb÷se nar÷se. Vis d÷lto, jei 

Taryba nepriims vienbalsio sprendimo d÷l 

pasiūlymo sukurti BKPMB, tinkama 

nedelsiant inicijuoti procedūrą d÷l 

Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama 

vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą 

BKPMB srityje. Tokį tvirtesnį 

bendradarbiavimą tur÷tų inicijuoti 

valstyb÷s nar÷s, kurių valiuta yra euro, 

tačiau jis bet kuriuo metu tur÷tų būti 

atviras kitoms valstyb÷ms nar÷ms 

laikantis Sutarties d÷l Europos Sąjungos 

veikimo; 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4b) d÷l tam tikrų ypatingų formų 

mokesčių konkurencijos, optimizacijos ir 

mokestinių ginčų gal÷tų sumaž÷ti kai 

kurių valstybių narių pajamos ir būti 

sukuriami iškraipymai, susiję su kapitalo, 

kuris yra judrus, ir darbo, kuris yra 

mažiau judrus, apmokestinimu. Pagal 

sustiprintą Stabilumo ir augimo paktą ir 

Sutartį d÷l stabilumo, koordinavimo ir 

valdysenos ekonomin÷je ir pinigų 



 

 
 PE486.744/ 4 

 LT 

sąjungoje valstyb÷s nar÷s, visų pirma 

valstyb÷s, kurių valiuta yra euro, privalo 

laikytis griežtos fiskalin÷s drausm÷s ir tuo 

pačiu metu taikyti išlaidų kontrolę ir 

surinkti pakankamai mokestinių pajamų. 

D÷l šių priežasčių, taip pat d÷l to, kad 

paktu „Euro plius“, d÷l kurio susitar÷ 

valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ar 

vyriausybių vadovai, nustatyta, kad 

BKPMB nustatymas „gal÷tų būti pajamų 

atžvilgiu neutralus žingsnis siekiant 

užtikrinti nacionalinių mokesčių sistemų 

suderinamumą, tuo pačiu metu laikantis 

nacionalinių mokesčių strategijų, ir 

siekiant stiprinti Europos įmonių fiskalinį 

tvarumą ir konkurencingumą“, labai 

svarbu, kad valstyb÷s nar÷s, kurių valiuta 

yra euro, gal÷tų sugeb÷ti laikytis 

įsipareigojimų d÷l biudžeto, siekiant 

išsaugoti visos euro zonos stabilumą, ir 

pageidautina, kad BKPMB būtų taikomas 

kaip galima anksčiau ir kaip galima 

daugiau bendrovių; 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4c) atsižvelgiant į labai svarbų vaidmenį, 

kurį vidaus rinkoje vaidina MVĮ, 

Komisija tur÷tų sukurti ir tarpvalstybinę 

veiklą vykdančioms MVĮ suteiktų 

priemonę, kuria sušvelninamos 

administracin÷ našta ir išlaidos ir kuria 

joms suteikiama galimyb÷ savanoriškai 

pasirinkti BKPMB sistemą; 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Kadangi mokesčio tarifų skirtumai n÷ra (5) kadangi mokesčio tarifų skirtumai n÷ra 
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tapačios kliūtys, sistema (bendra 
konsoliduotoji pelno mokesčio baz÷ 
(BKPMB)) netur÷tų paveikti valstybių 
narių teis÷s veikti savo nuožiūra nustatant 
savo nacionalinį (-ius) pelno mokesčio 
tarifą (-us). 

tapačios kliūtys, sistema BKPMB netur÷tų 
paveikti valstybių narių teis÷s veikti savo 
nuožiūra nustatant savo nacionalinį (-ius) 
pelno mokesčio tarifą (-us). Tod÷l 
valstyb÷ms nar÷ms taip pat tur÷tų būti 

paliekama galimyb÷ įgyvendinti tam tikras 

su įmon÷mis susijusias iniciatyvas, ypač 

mokesčių kredito forma; 

Pagrindimas 

Savaime aišku. 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (5a) šia direktyva nesiekiama suderinti 

valstybių narių pelno mokesčių tarifų. Vis 

d÷lto, jeigu taptų aišku, kad nustačius 

mažiausius mokesčio tarifus prisidedama 

prie pelno mokesčio ekonominio 

produktyvumo, veiksmingumo ir 

teisingumo, Komisija, atlikdama šios 

direktyvos taikymo peržiūrą, tur÷tų 

apsvarstyti, ar toks suderinimas yra 

tinkamas. Tai yra dar svarbiau, nes pelno 

mokesčio tarifų raida valstyb÷se nar÷se 

rodo, kad mokesčių konkurencija vidaus 

rinkoje daro poveikį. Tod÷l, laikantis 2010 

m. geguž÷s 9 d. pranešime d÷l naujos 

bendrosios rinkos strategijos išd÷stytų 

minčių, naudinga nustatyti, ar tokios 

konkurencijos poveikis yra naudingas ar 

kenksmingas mokesčių kultūrai, kuri yra 

tinkama XXI amžiaus vidaus rinkos 

reikalavimų atžvilgiu. Ypač d÷mesį reik÷tų 

atkreipti į tai, ar rinkos integracijos ir 

nepriklausomyb÷s mokesčių srityje 

prieštaringumo panaikinimas yra vienas 

iš vidaus rinkos su rinka susijusių ir 

socialinių aspektų taikinimo būdų; 

Pagrindimas 

Nors pelno mokesčio tarifų derinimo klausimas šiuo metu nekeliamas, reikia palikti galimybę jį 
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svarstyti ateityje. 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria įmon÷s, klausimus galima spręsti 
tik tokiu būdu. Taip pašalinami vidinių 
grup÷s sandorių kainodaros formalumai ir 
dvigubas apmokestinimas. Be to, mokesčio 
mok÷tojų patirti nuostoliai automatiškai 
tarpusavyje užskaitomi, pasinaudojus tos 
pačios grup÷s kitų narių gautu pelnu. 

(6) konsolidacija yra esminis tokios 
sistemos elementas, nes didžiausių 
mokestinių kliūčių, su kuriomis Sąjungoje 
susiduria tos pačios grup÷s bendrov÷s, 
vykdančios tarpvalstybinę veiklą, 
klausimus galima spręsti tik tokiu būdu. 
Taip pašalinami vidinių grup÷s sandorių 
kainodaros formalumai ir dvigubas 
apmokestinimas. Be to, mokesčio 
mok÷tojų patirti nuostoliai automatiškai 
tarpusavyje užskaitomi, pasinaudojus tos 
pačios grup÷s kitų narių gautu pelnu; 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (6a) didel÷s apimties mokesčių baz÷, 

konsolidavimas ir valstybių narių teis÷ 

veikti savo nuožiūra nustatant 

nacionalinius pelno mokesčio tarifus 

užtikrina, kad BKPMB būtų mokesčių 

požiūriu neutralus procesas;  

Pagrindimas 

Savaime aišku. 
 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (6b) tiek, kiek taikant BKPMB būtų 
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daromas poveikis regionų ir vietos 

valdžios institucijų mokestin÷ms 

pajamoms, valstyb÷s nar÷s, 

atsižvelgdamos į savo konstitucinę sistemą 

ir laikydamosi šios direktyvos, gali imtis 

priemonių šiai pad÷čiai ištaisyti; 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstyb÷se nar÷se esančios tvirtos regionin÷s sistemos nesudaro kliūčių BKPMB 
taikymui. 
 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Kadangi tokia sistema visų pirma 
sukurta tam, kad pasitarnautų įmonių, 
kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, 

reikm÷ms, ji tur÷tų būti pasirenkamoji 
sistema, kuri papildytų esamas 

nacionalines pelno mokesčio sistemas. 

(8) kadangi ši direktyva visų pirma skirta 
tarpvalstybinę veiklą vykdančių bendrovių 
naudai, tačiau neatskiriant ir kitų 
bendrovių, ji nustatoma kaip 
pasirenkamoji sistema, leidžiant visoms 

reikalavimus atitinkančioms bendrov÷ms 

ją pasirinkti. Vis d÷lto laikoma, kad 

Europos bendrov÷s ir Europos 

kooperacin÷s bendrov÷s, kurios pagal 

apibr÷žtį yra tarpvalstybin÷s, pasirinko 

taikyti šią direktyvą pra÷jus dvejiems 

metams nuo jos taikymo dienos. Visos 

kitos bendrov÷s, atitinkančios šios 

direktyvos reikalavimus, išskyrus labai 

mažas, mažas ir vidutines įmones, kaip 

apibr÷žta Komisijos rekomendacijoje 

2003/361/EB
1
, taip pat tur÷tų šią 

direktyvą taikyti ne v÷liau kaip pra÷jus 

penkeriems metams nuo jos taikymo 

dienos. Vertindama BKPMB poveikį 

Komisija tur÷tų išnagrin÷ti, ar ji netur÷tų 

būti taip pat padaryta privaloma mikro, 

mažoms ir vidutin÷ms įmon÷ms; 

 ____________ 

 1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36. 

 

Pakeitimas  15 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos 

20 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) Į sistemą reik÷tų įtraukti bendrą kovos 
su piktnaudžiavimu taisyklę, kurią 
papildytų priemon÷s, sukurtos tam tikrų 
rūšių piktnaudžiavimo praktikai mažinti. Į 
šias priemones tur÷tų būti įtraukti 
apribojimai d÷l asocijuotosioms įmon÷ms, 
kuri mokesčio tikslais yra rezident÷s mažų 
mokesčių šalyje už Sąjungos ribų, kurios 
nesikeičia informacija su mok÷tojo 
valstybe nare, remiantis susitarimu, 
prilyginamu Tarybos direktyvai 
2011/16/ES d÷l valstybių narių 
kompetentingų institucijų tarpusavio 
pagalbos tiesioginio apmokestinimo srityje 
ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje 
bei kontroliuojamų užsienio įmonių 
taisykl÷ms, sumok÷tų palūkanų atskaitymo. 

(20) į sistemą reik÷tų įtraukti veiksmingą 
bendrą kovos su piktnaudžiavimu taisyklę, 
kurią papildytų priemon÷s, sukurtos tam 
tikrų rūšių piktnaudžiavimo praktikai 
mažinti. Į šias priemones tur÷tų būti 
įtraukti apribojimai d÷l asocijuotosioms 
įmon÷ms, kuri mokesčio tikslais yra 
rezident÷s mažų mokesčių šalyje už 
Sąjungos ribų, kurios nesikeičia 
informacija su mok÷tojo valstybe nare, 
remiantis susitarimu, prilyginamu Tarybos 
direktyvai 2011/16/ES d÷l valstybių narių 
kompetentingų institucijų tarpusavio 
pagalbos tiesioginio apmokestinimo srityje 
ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje 
bei kontroliuojamų užsienio įmonių 
taisykl÷ms, sumok÷tų palūkanų atskaitymo. 
Valstyb÷ms nar÷ms netur÷tų būti 

užkertamas kelias numatyti ir tarpusavyje 

derinti papildomas priemones, kuriomis 

siekiama sumažinti Sąjungai 

nepriklausančių šalių, kuriose taikomi 

mažesni mokesčių tarifai ir kurios 

nesikeičia būtina informacija apie 

mokesčius, daromą neigiamą poveikį; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
21 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) Konsoliduotosios mokesčio baz÷s 
proporcingo paskirstymo formulę tur÷tų 
sudaryti trys vienodi svertiniai veiksniai 
(darbas, turtas ir pardavimas). Darbo 
veiksnys tur÷tų būti apskaičiuojamas 
remiantis darbo užmokesčiu ir darbuotojų 
skaičiumi (kiekvienam straipsniui tenka 
pus÷). Turto veiksnį tur÷tų sudaryti visas 
ilgalaikis materialusis turtas. 
Nematerialusis ir finansinis turtas į formulę 
tur÷tų būti neįtraukti d÷l jų judumo ir 

(21) konsoliduotosios mokesčio baz÷s 
proporcingo paskirstymo formulę tur÷tų 
sudaryti trys veiksniai (darbas, turtas ir 
pardavimas). Darbo ir turto veiksnių 
svertiniai koeficientai tur÷tų būti po 45 %%%%, 

o pardavimo – 10 %%%%. Darbo veiksnys 
tur÷tų būti apskaičiuojamas remiantis 
darbo užmokesčiu ir darbuotojų skaičiumi 
(kiekvienam straipsniui tenka pus÷). Turto 
veiksnį tur÷tų sudaryti visas ilgalaikis 
materialusis turtas. Nematerialusis ir 
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rizikos, kad sistema bus apeita. Šių 
veiksnių naudojimas suteikia pakankamą 
svertą kilm÷s valstyb÷s nar÷s interesams. 
Galiausiai reik÷tų atsižvelgti į pardavimus, 
kad būtų galima užtikrinti sąžiningą 
paskirties valstyb÷s nar÷s dalyvavimą. Šie 
veiksniai ir svertiniai koeficientai tur÷tų 
užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas 
ten, kur jis uždirbamas. Nukrypstant nuo 
bendrojo principo, jeigu proporcingai 
paskirstyta dalis teisingai neparodo įmon÷s 
veiklos masto, apsaugos sąlygoje 
numatomas alternatyvus metodas. 

finansinis turtas į formulę tur÷tų būti 
neįtraukti d÷l jų judumo ir rizikos, kad 
sistema bus apeita. Šių veiksnių 
naudojimas suteikia pakankamą svertą 
kilm÷s valstyb÷s nar÷s interesams. 
Galiausiai reik÷tų atsižvelgti į pardavimus, 
kad būtų galima užtikrinti sąžiningą 
paskirties valstyb÷s nar÷s dalyvavimą. Šie 
veiksniai ir svertiniai koeficientai tur÷tų 
užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas 
ten, kur jis uždirbamas. Nukrypstant nuo 
bendrojo principo, jeigu proporcingai 
paskirstyta dalis teisingai neparodo įmon÷s 
veiklos masto, apsaugos sąlygoje 
numatomas alternatyvus metodas; 

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

21 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21a) d÷l bendrų BKPMB apskaičiavimo 

taisyklių bendrov÷s netur÷tų patirti 

neproporcingai didelių administracinių 

sąnaudų, kad nesumaž÷tų jų 

konkurencingumas; 

 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) Įmonių grup÷s tur÷tų gal÷ti tvarkyti 
reikalus su viena mokesčių administracija 
(toliau – pagrindin÷ mokesčių institucija), 
kuri tur÷tų būti valstyb÷s nar÷s, kurioje 
mokesčio tikslais patronuojančioji grup÷s 
įmon÷ (toliau – pagrindinis mokesčio 
mok÷tojas) yra rezident÷. Šioje direktyvoje 
taip pat tur÷tų būti nustatytos sistemos 
administravimo procedūrin÷s taisykl÷s. Be 
to, reik÷tų numatyti išankstinio sprendimo 
mechanizmą. Pagrindin÷ mokesčių 
institucija tur÷tų inicijuoti ir koordinuoti 

(23) bendrovių grup÷s tur÷tų gal÷ti tvarkyti 
reikalus su viena mokesčių administracija 
(toliau – pagrindin÷ mokesčių institucija), 
kuri tur÷tų būti valstyb÷s nar÷s, kurioje 
mokesčio tikslais patronuojančioji grup÷s 
įmon÷ (toliau – pagrindinis mokesčio 
mok÷tojas) yra rezident÷, valdžios 
institucija. Šioje direktyvoje taip pat tur÷tų 
būti nustatytos sistemos administravimo 
procedūrin÷s taisykl÷s. Be to, reik÷tų 
numatyti išankstinio sprendimo 
mechanizmą. Pagrindin÷ mokesčių 
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auditus, tačiau bet kurios valstyb÷s nar÷s, 
kurioje grup÷s narys turi mok÷ti mokestį, 
institucijos gali prašyti inicijuoti auditą. 
Valstyb÷s nar÷s, kurioje grup÷s narys yra 
rezidentas arba turi buveinę, 
kompetentinga institucija gali pagrindin÷s 
mokesčių institucijos valstyb÷s nar÷s 
teismuose užginčyti pagrindin÷s mokesčių 
institucijos sprendimą d÷l sistemos 
pasirinkimo pranešimo arba pakeisto 
vertinimo. Mokesčio mok÷tojų ir mokesčių 
institucijų ginčus tur÷tų nagrin÷ti 
administracin÷ įstaiga, kuri kompetentinga 
nagrin÷ti pirmos instancijos skundus pagal 
pagrindin÷s mokesčių institucijos valstyb÷s 
nar÷s teisę. 

institucija tur÷tų inicijuoti ir koordinuoti 
auditus, tačiau bet kurios valstyb÷s nar÷s, 
kurioje grup÷s narys turi mok÷ti mokestį, 
institucijos gali prašyti inicijuoti auditą. 
Valstyb÷s nar÷s, kurioje grup÷s narys yra 
rezidentas arba turi buveinę, 
kompetentinga institucija gali pagrindin÷s 
mokesčių institucijos valstyb÷s nar÷s 
teismuose užginčyti pagrindin÷s mokesčių 
institucijos sprendimą d÷l sistemos 
pasirinkimo pranešimo arba pakeisto 
vertinimo. Mokesčio mok÷tojų ir mokesčių 
institucijų ginčus tur÷tų nagrin÷ti 
administracin÷ įstaiga, kuri kompetentinga 
nagrin÷ti pirmos instancijos skundus pagal 
pagrindin÷s mokesčių institucijos valstyb÷s 
nar÷s teisę; 

 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

23 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (23a) Komisija tur÷tų įsteigti BKPMB 

forumą, panašų į Jungtinį sandorių 

kainodaros forumą, į kurį bendrov÷s ir 

valstyb÷s nar÷s gal÷tų nukreipti 

klausimus ir ginčus, susijusius su 

BKPMB. Tam forumui tur÷tų būti 

suteikta teis÷ konsultuoti bendroves ir 

valstybes nares; 

 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

27 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (27a) šioje direktyvoje numatomas 

radikaliai naujas požiūris į esminę pelno 

mokesčio dalį. Tod÷l Komisija tur÷tų 

atlikti išsamią analizę ir nepriklausomą 

vertinimą kai tik tą būti galima atlikti 

prasmingai. Kadangi pelno mokesčio 
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taikymui ir įgyvendinimui būdingas 

cikliškumas, per pirmuosius penkerius 

metus po šios direktyvos įsigaliojimo tokia 

analiz÷ ir toks vertinimas negali būti 

atlikti. Komisijos analin÷je ir vertinime 

tur÷tų būti nagrin÷jami šie klausimai: 

neprivalomas BKPMB pobūdis, tik 

mokesčio baz÷s derinimas, paskirstymo 

formul÷, sistemos naudingumas MVĮ ir 

poveikis valstybių narių mokestin÷ms 

pajamoms; 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a straipsnis 

 Europos bendrov÷s ir Europos 

kooperacin÷s bendrov÷s 

 Nuo ... * laikoma, kad reikalavimus 

atitinkančios Europos bendrov÷s ir 

Europos kooperacin÷s bendrov÷s, kaip 

nurodyta I priedo a ir b punktuose, yra 

bendrov÷s, kurios pasirinko nuo ... * 

taikyti šią direktyvą. 

 _________________ 

 * OL: prašom įrašyti pirmą m÷nesio, einančio po 

dvejų metų po šios direktyvos taikymo datos, dieną. 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 b straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b straipsnis 

 Taikymos kitoms reikalavimus 

atitinkančioms bendrov÷ms 

 Nuo ... * reikalavimus atitinkančios 

bendrov÷s, kurios n÷ra labai mažos, 

mažos ir vidutin÷ įmon÷s, kaip apibr÷žta 

Rekomendacijoje 2003/361/EB, taiko šią 



 

 
 PE486.744/ 12 

 LT 

direktyvą.  

 _____________ 

 * OL: prašom įrašyti pirmą m÷nesio, einančio po 

penkerių metų po šios direktyvos taikymo datos, 

dieną. 

 

Pakeitimas  23 
Pasiūlymas d÷l direktyvos 
12 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Atskaitomos išlaidos apima visas 
pardavimo sąnaudas ir išlaidas, išskaičius 
prid÷tin÷s vert÷s mokestį, kurias mokesčio 
mok÷tojas patiria siekdamas gauti pajamų 
arba jas užsitikrinti, įskaitant mokslinių 
tyrimų ir pl÷tros sąnaudas bei sąnaudas, 
susidariusias d÷l didinamo nuosavo 
kapitalo arba skolos verslo reikm÷ms. 

1. Atskaitomos išlaidos apima visas 
pardavimo sąnaudas ir išlaidas, išskaičius 
prid÷tin÷s vert÷s mokestį, kurias mokesčio 
mok÷tojas patiria siekdamas gauti pajamų 
arba jas užsitikrinti, įskaitant mokslinių 
tyrimų ir pl÷tros sąnaudas bei sąnaudas, 
susidariusias d÷l didinamo nuosavo 
kapitalo arba skolos verslo reikm÷ms. 
Pasikartojančios išlaidos, susijusios su 

aplinkos apsauga ir išmetamo anglies 

dioksido kiekio mažinimu, taip pat 

laikomos atskaitomomis išlaidomis; 

 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
14 straipsnio 1 dalies j punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

j) mokesčiai, išvardyti III priede, išskyrus 
akcizo mokesčius energetikos 

produktams, alkoholiui, alkoholiniams 

g÷rimams ir tabako gaminiams. 

j) mokesčiai, išvardyti III priede. 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

30 straipsnio c punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) draudimo įmonių techniniai atid÷jiniai, 
nustatyti pagal Direktyvą 91/674/EEB, 

c) draudimo įmonių techniniai atid÷jiniai, 
nustatyti pagal Direktyvą 91/674/EEB, 
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atskaitomi, išskyrus svyravimo išlyginimo 
atid÷jinius. Valstyb÷ nar÷ gali numatyti 
svyravimo išlyginimo atid÷jinių 
atskaitymą. Grup÷s atveju bet koks toks 
svyravimo išlyginimo atid÷jinių 
atskaitymas taikomas grup÷s narių, kurie 
toje valstyb÷je nar÷je yra rezidentai arba 
turi buveinę, proporcingai paskirstytai 
daliai. Atskaitomos sumos peržiūrimos ir 
patikslinamos kiekvienų mokestinių metų 
pabaigoje. Būsimais metais apskaičiuojant 
mokesčio bazę atsižvelgiama į sumas, 
kurios jau atskaitytos. 

atskaitomi, išskyrus svyravimo išlyginimo 
atid÷jinius. Valstyb÷ nar÷, kuri pagal 
Direktyvos 91/674/EEB 62 straipsnį 

nustat÷ komercin÷s teis÷s reikalavimą d÷l 
svyravimo išlyginimo atid÷jinių, taip pat 
turi leisti juos atskaityti. Grup÷s atveju bet 
koks toks svyravimo išlyginimo atid÷jinių 
atskaitymas taikomas grup÷s narių, kurie 
toje valstyb÷je nar÷je yra rezidentai arba 
turi buveinę, proporcingai paskirstytai 
daliai. Atskaitomos sumos peržiūrimos ir 
patikslinamos kiekvienų mokestinių metų 
pabaigoje. Būsimais metais apskaičiuojant 
mokesčio bazę atsižvelgiama į sumas, 
kurios jau atskaitytos. 

Pagrindimas 

Valstyb÷s nar÷s, kurios pagal Direktyvos 91/674/EEB 62 straipsnį nustat÷ komercin÷s teis÷s 
pareigą suformuoti svyravimo išlyginimo atid÷jinius, kaip nustatyta Direktyvos 91/674/EEB 
30 straipsnyje, turi juos pripažinti ir mokestiniu aspektu, kalbant apie BKPMB. Svyravimo 
išlyginimo atid÷jinių nepripažinus mokesčių teis÷s aspektu, nepriimtina ir komercin÷s teis÷s 
pareiga juos suformuoti. Svyravimo išlyginimo atid÷jiniai yra pasiteisinusi apsaugos priemon÷ 
didelių nuostolių atveju. 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
48 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai mokesčio mok÷tojas patiria nuostolių 
prieš pasirinkdamas šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, kurie gal÷tų būti 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, bet 
dar nebuvo užskaityti apmokestinamu 
pelnu, tie nuostoliai gali būti atskaitomi iš 
mokesčio baz÷s tiek, kiek numatyta pagal 
tą nacionalinį įstatymą. 

Kai mokesčio mok÷tojas patiria nuostolių 
prieš pasirinkdamas šioje direktyvoje 
numatytą sistemą, kurie gal÷tų būti 
perkeliami į būsimą laikotarpį pagal 
nacionalinį pelno mokesčio įstatymą, bet 
dar nebuvo užskaityti apmokestinamu 
pelnu, tie nuostoliai gali būti atskaitomi iš 
mokesčio baz÷s, taikytos valstyb÷je nar÷je 
pagal anksčiau galiojusį nacionalinį 

įstatymą, dalies tiek, kiek numatyta pagal 
tą nacionalinį įstatymą.  

 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

73 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką toje 
trečiojoje šalyje, kai įstatymu nustatytas 
pelno mokesčio tarifas mažesnis negu 
40 % valstyb÷se nar÷se taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio; 

a) pelno mokesčiu pagal bendrą tvarką toje 
trečiojoje šalyje, kai įstatymu nustatytas 
pelno mokesčio tarifas mažesnis negu 
70 % valstyb÷se nar÷se taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio; 

 

Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

80 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Į apsimestinius sandorius, kurie vykdomi 
vieninteliu tikslu – išvengti 
apmokestinimo, apskaičiuojant mokesčio 
bazę neatsižvelgiama. 

1. Į apsimestinius sandorius, kurie vykdomi 
daugiausia siekiant išvengti 
apmokestinimo, apskaičiuojant mokesčio 
bazę neatsižvelgiama. 

Pagrindimas 

Šia bendrąja kovos su piktnaudžiavimu taisykle tinkamai atsižvelgiama į faktinį aspektą ir į 
ketinimą. Tačiau praneš÷ja mano, kad atlikto apsimestinio sandorio (faktinis aspektas) tur÷tų 
pakakti, kad būtų aišku, jog ketinama vengti mokesčių. 
 

Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
82 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pagal bendrąją tvarką trečiojoje šalyje 
pelnas apmokestinamas įstatymu nustatytu 
pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 
40 % valstyb÷se nar÷se taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio, arba subjektui 
taikoma speciali tvarka, pagal kurią 
leidžiamas žymiai mažesnis 
apmokestinimas negu pagal bendrąją 
tvarką; 

b) pagal bendrąją tvarką trečiojoje šalyje 
pelnas apmokestinamas įstatymu nustatytu 
pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 
70 % valstyb÷se nar÷se taikytino pelno 
mokesčio tarifo vidurkio, arba subjektui 
taikoma speciali tvarka, pagal kurią 
leidžiamas žymiai mažesnis 
apmokestinimas negu pagal bendrąją 
tvarką; 

 

Pakeitimas  30 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos 

86 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Konsoliduotoji mokesčio baz÷ 
paskirstoma grup÷s nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grup÷s 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formul÷, atsižvelgiant į 
vienodą pardavimo, darbo ir turto veiksnių 
svarbą: 

1. Konsoliduotoji mokesčio baz÷ 
paskirstoma grup÷s nariams kiekvienais 
mokestiniais metais pagal proporcingo 
paskirstymo formulę. Nustatant grup÷s 
nariui A proporcingai paskirstytą dalį, 
naudojama tokia formul÷, apimanti 
pardavimo, darbo ir turto veiksnius: 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
86 straipsnio 1 dalies formul÷ 
 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

 
Pakeitimas 

 

Pagrindimas 

Formul÷, pagal kurią pardavimams, darbui ir turtui suteikiama atitinkamai 10 proc., 45 proc. 
ir 45 proc. dalys, d÷l dviejų priežasčių būtų labiau pagrįstas sprendimas. Ji pad÷tų užtikrinti, 
kad BKPMB sistema nebūtų per daug nukrypsta nuo tarptautiniu mastu pripažinto principo 
didžiausias apmokestinimo teises suteikti pajamų šaltinio valstybei. Ji taip pat užtikrintų tai, 
kad mažos ir vidutin÷s valstyb÷s nar÷s, turinčios ribotą vidaus rinką, neproporcingai nepatektų 
į mokesčių baz÷s paskirstymą. 
 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
110 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija, bendradarbiaudama su 

valstybių narių mokesčių 

administracijomis, sukuria vienodą 

mokesčių deklaracijos formą. 

 

Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
122 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagrindin÷ mokesčių institucija gali 
inicijuoti ir koordinuoti grup÷s narių 
auditą. Auditas taip pat gali būti 
inicijuojamas kompetentingos institucijos 
prašymu. 

1. Pagrindin÷ mokesčių įstaiga gali 
inicijuoti ir koordinuoti grup÷s narių 
auditą. Kompetentingos valdžios 
institucijos prašymu auditas taip pat gali 
būti inicijuojamas valstyb÷je nar÷je, 
kurioje grup÷s narys yra įsisteigęs. 

 

Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

123 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 123a straipsnis 

 BKPMB forumas 

 Komisija įsteigia BKPMB forumą, į kurį 

bendrov÷s ir valstyb÷s nar÷s gali nukreipti 

klausimus ir ginčus, susijusius su 

BKPMB. Tas forumas teikia bendrov÷ms 

ir valstyb÷ms nar÷ms gaires . 

Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
130 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Europos Parlamentas informuojamas apie 
Komisijos deleguotųjų teis÷s aktų 
pri÷mimą, bet kokį prieštaravimą jų 

Europos Parlamentas informuojamas apie 
Komisijos deleguotųjų teis÷s aktų 
pri÷mimą, bet kokį prieštaravimą jų 
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atžvilgiu ar Tarybos delegavimo 
atšaukimą. 

atžvilgiu ar Tarybos delegavimo 
atšaukimą. Apie bet kokį būsimą šios 

priemon÷s vertinimą tur÷tų būti 

pranešama atsakingo Europos 

Parlamento komiteto nariams. 

Pagrindimas 

Savaime aišku. 
 

Pakeitimas  36 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

132 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 132 a straipsnis 

 Tarpvalstybinę veiklą vykdančios MVĮ 

 Ne v÷liau kaip... * Komisija tarpvalstybinę 

veiklą vykdančioms MVĮ suteikia 

priemonę, kuria joms suteikiama 

galimyb÷ savanoriškai pasirinkti BKPMB 

sistemą. 

 ______________ 

 * OL: prašom įrašyti pirmą m÷nesio, einančio po 

dvejų metų po šios direktyvos įsigaliojimo datos, 

dieną. 

 

Pakeitimas  37 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
133 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pra÷jus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija peržiūri 
jos taikymą ir pateikia Tarybai šios 
direktyvos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje 
visų pirma pateikiama šios direktyvos 
XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analiz÷ mokesčio bazių 
paskirstymui tarp valstybių narių. 

Ne v÷liau kaip...* Komisija peržiūri šios 
direktyvos taikymą ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai jos veikimo 
ataskaitą. Ataskaitoje, inter alia, 
pateikiama nepriklausomu vertinimu 

paremta analiz÷, kurioje nagrin÷jama:  

 a) XVI skyriuje nustatyto mechanizmo 
poveikio analiz÷ mokesčio bazių 
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paskirstymui tarp valstybių narių ir 
poveikis jų mokestin÷ms pajamoms; 

 b) šios direktyvos naudojimo galimyb÷s ir 

jos praktiškumas MVĮ; 

 c) privalumai ir trūkumai, jei sistema būtų 

padaryta privaloma MVĮ; 

 d) šios direktyvos socialinis ir ekonominis 

poveikis, įskaitant poveikį bendrovių 

pasaulinei veiklai ir reikalavimus 

atitinkančių ir jų neatitinkančių 

bendrovių konkurencingumui; 

 e) poveikis sąžiningam ir teisingam 

mokesčių surinkimui valstyb÷se nar÷se; 

 f) privalumai ir trūkumai, jei būtų 

nustatyti mažiausi mokesčių tarifai. 

 Kai tinkama, Komisija ne v÷liau kaip 

2020 m. pateikia pasiūlymą d÷l šios 

direktyvos dalinio pakeitimo. Ne v÷liau 

kaip ... ** Komisija pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie 

galimą šios direktyvos poveikį vidaus 

rinkai, ypač galimam bendrovių, kurioms 

taikoma šioje direktyvoje numatyta 

sistema, ir bendrovių, neatitinkančių 

konsolidavimo kriterijų, konkurencijos 

iškraipymui. 

 ________________ 

 * OL prašom įrašyti  pirmą m÷nesio, einančio po 

penkerių metų po šios direktyvos įsigaliojimo 

datos, dieną.  

 ** OL prašom įrašyti pirmą m÷nesio, einančio po 

dvejų metų po šios direktyvos įsigaliojimo datos, 

dieną. 

 

Pakeitimas  38 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
III priedo 5 antrašt÷s 4 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Versicherungsteuer Išbraukta. 

Pagrindimas 

Tai atitinka bendrą supratimą, kad pelno mokestis ar panašūs mokesčiai n÷ra atskaitomi kaip 
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veiklos sąnaudos, nes, priešingu atveju, mokestis sumažintų savo paties mokesčio bazę. Kalbant 
apie Vokietiją, pvz., draudimo mokestis yra perleidimo mokestis, tod÷l jo negalima lyginti su 
pajamų mokesčiu. Tod÷l draudimo mokestis (vok. Versicherungssteuer) turi būti atskaitomas. 
 


