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1.6.2016 A8-0189/92 

Pakeitimas 92 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Didesnės skolinimosi sąnaudos 

atskaitomos tais mokestiniais metais, 

kuriais jos buvo patirtos, tik iki 30 proc. 

mokesčio mokėtojo pajamų prieš palūkanų 

mokėjimą, mokesčius, nusidėvėjimą ir 

amortizaciją (EBITDA) arba iki 1 000 000 

EUR sumos, priklausomai nuo to, kuri 

suma yra didesnė. EBITDA 

apskaičiuojama prie apmokestinamų 

pajamų vėl pridedant pagal mokesčius 

pakoreguotas grynųjų palūkanų išlaidų ir 

kitų sąnaudų, lygiaverčių palūkanoms, 

sumas, taip pat pagal mokesčius 

pakoreguotas nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sumas. 

2. Didesnės skolinimosi sąnaudos 

atskaitomos tais mokestiniais metais, 

kuriais jos buvo patirtos, tik iki 10 proc. 

mokesčio mokėtojo pajamų prieš palūkanų 

mokėjimą, mokesčius, nusidėvėjimą ir 

amortizaciją (EBITDA) arba iki 1 000 000 

EUR sumos, priklausomai nuo to, kuri 

suma yra didesnė. EBITDA 

apskaičiuojama prie apmokestinamų 

pajamų vėl pridedant pagal mokesčius 

pakoreguotas grynųjų palūkanų išlaidų ir 

kitų sąnaudų, lygiaverčių palūkanoms, 

sumas, taip pat pagal mokesčius 

pakoreguotas nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sumas. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/93 

Pakeitimas 93 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 5 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Skolinimosi išlaidos, kurių 

negalima atskaityti dabartiniais 

mokestiniais metais pagal 2 dalį, 

atskaitomos iki 30 proc. EBITDA sumos 

vėlesniais mokestiniais metais taip pat, 

kaip ir tų metų skolinimosi išlaidos. 

5. Skolinimosi išlaidos, kurių 

negalima atskaityti dabartiniais 

mokestiniais metais pagal 2 dalį, 

atskaitomos iki 10 proc. EBITDA sumos 

vėlesniais mokestiniais metais taip pat, 

kaip ir tų metų skolinimosi išlaidos. 

Or. en 



 

AM\1097066LT.doc  PE596.865v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

1.6.2016 A8-0189/94 

Pakeitimas 94 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pagal bendrą mokesčių režimą 

subjekto šalyje pelnas apmokestinamas 

faktiniu pelno mokesčio tarifu, mažesniu 

negu 40 proc. faktinio mokesčio tarifo, 

kuris būtų buvęs taikomas pagal 

galiojančią mokesčių mokėtojo valstybės 

narės pelno mokesčio sistemą; 

b) pagal bendrą mokesčių režimą 

subjekto šalyje pelnas apmokestinamas 25 

proc. pelno mokesčio tarifu. šis tarifas 

apskaičiuojamas remiantis pelnu, 

apskaičiuotą iki operacijų, kurias 

atitinkamos šalys įvykdė siekdamos 

sumažinti šiuo tarifu apmokestinamą 

bazę; 

Or. en 

 

 


