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Luděk Niedermayer 

PPE 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 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) mokesčių sistemose numatytos 

bendros kovos su mokesčių 

piktnaudžiavimu taisyklės, skirtos kovoti 

su žalinga mokesčių praktika, kuriai kol 

kas nenumatyta konkrečių nuostatų. Todėl 

bendrų kovos su mokesčių 

piktnaudžiavimu taisyklių paskirtis – 

užpildyti spragas; tai neturėtų daryti 

poveikio konkrečių kovos su 

piktnaudžiavimu taisyklių taikymui. 

Bendrų kovos su mokesčių 

piktnaudžiavimu taisyklių taikymas 

Sąjungoje turėtų apsiriboti dariniais, 

kurie yra „visiškai dirbtiniai“ 

(apsimestiniai); kitu atveju mokesčių 

mokėtojas turėtų turėti teisę pasirinkti 

savo komercinei veiklai mokesčių požiūriu 

veiksmingiausią struktūrą. Be to, svarbu 

užtikrinti, kad bendros kovos su mokesčių 

piktnaudžiavimu taisyklės būtų vienodai 

taikomos šalyje, Sąjungoje ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu, kad jų taikymo sritis ir taikymo 

rezultatai šalyje ir tarpvalstybinėse 

situacijose nesiskirtų; 

(9) mokesčių sistemose numatytos 

bendros kovos su piktnaudžiavimu 

taisyklės, skirtos kovoti su žalinga 

mokesčių praktika, kuriai kol kas 

nenumatyta konkrečių nuostatų. Todėl 

bendrų kovos su piktnaudžiavimu taisyklių 

paskirtis – užpildyti spragas, o tai neturėtų 

daryti poveikio konkrečių kovos su 

piktnaudžiavimu taisyklių taikymui. 

Sąjungoje bendros kovos su 

piktnaudžiavimu taisyklės turėtų būti 

taikomos priemonėms, nustatytoms 

siekiant, kaip pagrindinio tikslo arba 

vieno iš pagrindinių tikslų, gauti 

mokestinės naudos, kuri prieštarauja 

priešingu atveju taikytinų mokesčių teisės 

nuostatų tikslams arba paskirčiai, drauge 

neužkertant kelio mokesčių mokėtojui 
pasirinkti savo komercinei veiklai 

mokesčių požiūriu efektyviausią struktūrą. 

Be to, svarbu užtikrinti, kad bendros kovos 

su piktnaudžiavimu taisyklės būtų vienodai 

taikomos valstybių viduje, Sąjungoje ir 

trečiųjų valstybių atžvilgiu, kad jų taikymo 

sritis ir taikymo rezultatai valstybių vidaus 

ir tarpvalstybinėse situacijose nesiskirtų; 

Or. en 
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Hugues Bayet 

Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) valstybės narės turėtų nustatyti 

išsamesnes nuostatas, paaiškinančias, kas 

laikoma apsimestiniais dariniais ir kita 

mokesčių srities veikla, kuriai taikomos 

sankcijos. Sankcijos turėtų būti aiškiai 

nustatytos, kad nebūtų sukurtas teisinis 

netikrumas ir būtų sukurta stipri paskata 

visapusiškai laikytis mokesčių teisės 

normų; 

Or. en 

 

 


