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12.4.2012 A7-0080/39 

Pakeitimas  39 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių baz÷ 
COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) Nacionaliniai biudžetai susiduria su 

rimtais pražūtingos valstybių narių 

tarpusavio konkurencijos mokesčių srityje 

padariniais. Vienas iš šios konkurencijos 

padarinių − valstybių skolų kriz÷, nes 

įmon÷s moka vis mažiau mokesčių 

Sąjungoje. Tod÷l nustatyti apatinę 

25 proc. pelno mokesčio ribą įmon÷ms 

būtų objektyviai pateisinama ir tinkama. 

Subsidiarumo principas d÷l to nebūtų 

pažeidžiamas, nes valstybių narių laisv÷ 

nustatyti mokesčius niekaip kitaip nebūtų 

ribojama. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/40 

Pakeitimas  40 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių baz÷ 
COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

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 tokia sistema sukurta tam, kad 
pasitarnautų įmonių, kurios vykdo 
tarpvalstybinę veiklą, reikm÷ms, ir kad 
būtų veiksmingiau kovojama su mokesčių 

vengimu ir sl÷pimu, ji tur÷tų būti 
privaloma sistema, kuri pakeistų esamas 
šioms įmon÷ms taikomas nacionalines 
pelno mokesčio sistemas. 

 (Pri÷mus šį pakeitimą reik÷s visame tekste 

atlikti atitinkamus pakeitimus, susijusius su 

privalomu sistemos pobūdžiu.) 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/41 

Pakeitimas  41 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių baz÷ 
COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
baz÷s sistema ir nustatomos tokios baz÷s 
apskaičiavimo ir naudojimo taisykl÷s. 

Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių 
ir įmonių grupių bendros apmokestinimo 
baz÷s sistema ir mažiausias Europos pelno 

mokesčio tarifas ir nustatomos tokios 
baz÷s apskaičiavimo ir naudojimo 
taisykl÷s. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/42 

Pakeitimas  42 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių baz÷ 
COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

6 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įmon÷, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais yra rezident÷ 
valstyb÷je nar÷je, gali pasirinkti šioje 
direktyvoje numatytą sistemą pagal 
direktyvoje nustatytas sąlygas. 

1. Įmon÷, kuriai taikoma ši direktyva ir 
kuri mokesčio tikslais yra rezident÷ 
valstyb÷je nar÷je, yra mokesčio mok÷toja 

pagal šioje direktyvoje numatytą sistemą 
pagal direktyvoje nustatytas sąlygas. 

 
(Pri÷mus šį pakeitimą reik÷s visame tekste 

atlikti atitinkamus pakeitimus, susijusius su 

privalomu sistemos pobūdžiu.) 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/43 

Pakeitimas  43 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių baz÷ 
COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

10 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Europos Sąjungos teritorijoje taikomas 

mažiausias pelno mokesčio tarifas. Jo 

nominalioji vert÷ negali būti mažesn÷ kaip 

25 %. Kitus mokesčio tarifus valstyb÷s 

nar÷s gali nustatyti pačios. 

Or. en 

 
 


