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1.6.2016 A8-0189/101 

Pakeitimas 101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

S&D frakcijos vardu 

 

Prenešimas 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 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) su intelektine nuosavybe, 

patentais, moksliniais tyrimais ir 

technologine plėtra (MTTP) susijusios 

mokesčių schemos yra plačiai 

naudojamos visoje Sąjungoje. Vis dėlto 

keletas Komisijos tyrimų aiškiai parodė, 

kad ryšys tarp lengvatinio pajamų iš 

patentų apmokestinimo ir MTTP 

skatinimo daugeliu atveju nėra 

akivaizdus. Siekdama teisiškai 

reglamentuoti lengvatinio pajamų iš 

patentų apmokestinimo sistemą, EBPO 

suformulavo pakoreguoto susietumo 

metodą. Taikant šį metodą užtikrinama, 

kad lengvatinio pajamų iš patentų 

apmokestinimo sistemoje palankesnis 

mokesčių tarifas taikomas tik tiesiogiai su 

MTTP išlaidomis susijusioms įplaukoms. 

Tačiau jau dabar pastebima, kad 

valstybėms narėms sunku taikyti 

susietumo ir ekonominio turinio sąvokas 

lengvatiniam pajamų iš inovacijų 

apmokestinimui. Jeigu 2017 m. sausio 

mėn. valstybės narės vis dar nebus 

visapusiškai vienodai įdiegusios 

pakoreguoto susietumo metodo, kad 

panaikintų žalingas lengvatinio pajamų iš 

patentų apmokestinimo sistemas, 

Komisija, vadovaudamasi Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 116 straipsniu, 

turi pateikti naują pasiūlymą dėl 
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privalomo teisėkūros procedūra priimamo 

akto, kuriuo iki 2017 m. birželio 30 d. 

atidedamas senų žalingų mokesčių 

taisyklių panaikinimas ir sutrumpinamas 

laikotarpis, kuriuo taikoma tęstinumo 

taisyklė. BKPMB turėtų pašalinti pelno 

perkėlimo pasitelkiant mokesčių 

planavimą problemą intelektinės 

nuosavybės srityje. BKPMB turėtų 

pašalinti pelno perkėlimo pasitelkiant 

mokesčių planavimą problemą 

intelektinės nuosavybės srityje; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

1.6.2016 A8-0189/102 

Pakeitimas 102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

S&D frakcijos vardu 

 

Prenešimas 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 

6 konstatuojamosios dalies 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės neatleidžia 

mokesčių mokėtojo nuo mokesčio už 

užsienyje uždirbtas pajamas, kurias 

mokesčių mokėtojas gavo kaip pelno dalį 

iš subjekto trečiojoje šalyje arba pardavęs 

turėtas subjekto akcijas trečiojoje šalyje 

arba kaip pajamas iš nuolatinės buveinės, 

esančios trečiojoje šalyje, kai subjektas 

arba nuolatinė buveinė yra apmokestinami 

pelno mokesčiu subjekto rezidavimo vietos 

šalyje arba šalyje, kurioje yra nuolatinė 

buveinė, teisės aktais įtvirtintu pelno 

mokesčio tarifu, mažesniu negu 40 proc. 

teisės aktais įtvirtinto mokesčio tarifo, 

kuris būtų buvęs taikomas pagal mokesčių 

mokėtojo valstybėje narėje galiojančią 

pelno mokesčio sistemą. Tokiomis 

aplinkybėmis mokesčių mokėtojui 

taikomas mokestis už užsienyje gautas 

pajamas, iš jo mokestinių prievolių jo 

rezidavimo vietos mokesčių tikslais 

valstybėje atskaičius trečiojoje šalyje 

sumokėtus mokesčius. Atskaitoma suma 

negali viršyti prieš atskaitymą 

apskaičiuotos mokesčio sumos, 

priskiriamos pajamoms, kurios gali būti 

apmokestintos. 

1. Valstybės narės neatleidžia 

mokesčių mokėtojo nuo mokesčio už 

pajamas iš užsienio, kurios gautos ne iš 

aktyvios veiklos ir kurias mokesčių 

mokėtojas gavo kaip pelno dalį iš subjekto 

trečiojoje valstybėje arba perleidęs turėtas 

subjekto akcijas trečiojoje valstybėje, arba 

kaip pajamas iš nuolatinės buveinės, 

esančios trečiojoje valstybėje, kai subjektas 

arba nuolatinė buveinė subjekto 

rezidavimo vietos valstybėje arba 

valstybėje, kurioje yra nuolatinė buveinė, 

yra apmokestinami teisės aktais nustatytu 

pelno mokesčio tarifu, mažesniu negu 

15 proc.. Tokiomis aplinkybėmis mokesčių 

mokėtojui taikomas mokestis už užsienyje 

gautas pajamas, iš jo mokestinių prievolių 

jo rezidavimo vietos mokesčių tikslais 

valstybėje atskaičius trečiojoje valstybėje 

sumokėtus mokesčius. Atskaitoma suma 

negali viršyti prieš atskaitymą 

apskaičiuotos mokesčio sumos, 

priskiriamos pajamoms, kurios gali būti 

apmokestintos. Tam, kad mokesčių 

mokėtojui galėtų būti taikoma ši išimtis, 

jis turi įrodyti savo mokesčių 

administratoriui, jog pajamos iš užsienio 

gautos vykdant aktyvią verslo veiklą, 

palaikomą pasitelkiant atitinkamą 

personalą, įrangą, turtą ir patalpas, kurie 
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pateisina tai veiklai priskiriamas pajamas. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/103 

Pakeitimas 103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

S&D frakcijos vardu 

 

Prenešimas 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 

7 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Kai į neatsižvelgiama pagal 1 dalį, 

mokestinis įsipareigojimas 

apskaičiuojamas atsižvelgiant į ekonominį 

pagrindą pagal nacionalinę teisę. 

3. Kai į darinius ar jų grupes 

neatsižvelgiama pagal 1 dalį, mokestinės 

prievolės apskaičiuojamos atsižvelgiant į 2 

straipsnyje apibrėžtą ekonominį turinį 

pagal nacionalinę teisę. 

Or. en 



 

AM\1097068LT.doc  PE596.865v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

1.6.2016 A8-0189/104 

Pakeitimas 104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

S&D frakcijos vardu 

 

Prenešimas 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 

faktiniu mažesniu nei 15 proc. pelno 

mokesčio tarifu; šis tarifas vertinamas 

atsižvelgiant į pelną, apskaičiuotą iki 

operacijų, kurias šios šalys įvykdė 

siekdamos sumažinti šiuo tarifu 

apmokestinamą bazę; šis tarifas 

peržiūrimas kiekvienais metais, 

atsižvelgiant į pasaulinės prekybos 

ekonominę raidą; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Pakeitimas 105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

S&D frakcijos vardu 

 

Prenešimas 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 2 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės netaiko 1 dalies, jeigu 

subjektas yra rezidentas mokesčių tikslais 

valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kuri 

yra EEE susitarimo šalis, arba trečiosios 

šalies įmonės, esančios valstybėje narėje, 

nuolatinei buveinei, nebent subjekto 

įsteigimas yra visiškai dirbtinis, arba kai 

vykdydamas savo veiklą subjektas 

naudoja apsimestinius darinius, sukurtus 

iš esmės vienu tikslu – gauti mokestinės 

naudos. 

Valstybės narės netaiko 1 dalies, jeigu 

subjektas yra rezidentas mokesčių tikslais 

valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, 

kuri yra EEE susitarimo šalis, arba 

trečiosios valstybės subjektas, turintis 

nuolatinę buveinę valstybėje narėje, 

nebent mokesčių mokėtojas gali įrodyti, 

kad kontroliuojama užsienio įmonė 

įsteigta dėl pagrįstų komercinių priežasčių 

ir vykdo ekonominę veiklą, palaikomą 

pasitelkiant atitinkamą personalą, įrangą, 

turtą ir patalpas, kurie pateisina tai 

veiklai priskiriamas pajamas. Konkrečiu 

draudimo įmonių atveju darinys, kai 

patronuojančioji įmonė perdraudžia savo 

riziką per savo patronuojamąsias įmones, 

laikomas apsimestiniu. 

Or. en 

 

 


