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1.6.2016 A8-0189/106 

Pakeitimas 106 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) 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 sąsaja tarp lengvatinio pajamų iš 

patentų apmokestinimo ir MTTP daugeliu 

atvejų yra sutartinė ir (arba) dirbtinė, be 

to, dėl lengvatinio pajamų iš patentų 

apmokestinimo schemų visos vyriausybės, 

įskaitant taikančias tokią politiką, dažnai 

patiria didelį mokestinių įplaukų 

sumažėjimą, nes taikant esamus modelius 

lenktyniaujama mažinant faktines 

daugiašalių įmonių mokamų mokesčių 

įmokas. Be to, iki šiol neįrodyta, kad 

lengvatiniu pajamų iš patentų, žinių arba 

MTTP apmokestinimu skatinamos 

inovacijos Sąjungoje, o MTTP galima 

geriau skatinti tiesioginėmis subsidijomis 

arba nustatant mokesčius tiesiogiai 

atskaitant išlaidas; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Pakeitimas 107 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 A8-0189/108 

Pakeitimas 108 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 
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1.6.2016 A8-0189/109 

Pakeitimas 109 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a straipsnis 

 Su autoriniu atlyginimu susijusio 

apribojimo taisyklė 

 1. Autorinių atlyginimų sąnaudos 

visiškai atskaitomos tais mokestiniais 

metais, kuriais jos patiriamos, jei 

atitinkamoms pajamoms, kurias iš 

mokesčių mokėtojo gauna autorinio 

atlyginimo arba licencijos mokesčio 

įplaukų gavėjas, taikomas faktinis 

mokesčių tarifas, kuris yra ne mažesnis 

nei faktinis mokesčio tarifas, kuris būtų 

taikomas mokesčio mokėtojui sąnaudų 

neatskaitymo atveju. 
 2. Autorinių atlyginimų sąnaudos, 

kuriomis apmokamos atitinkamos 

autorinio atlyginimo arba licencijos 

mokesčio įplaukų gavėjo pajamos, kurių 

galutiniam gavėjui taikomas faktinis 

mokesčių tarifas, kuris yra mažesnis nei 

faktinis mokesčio tarifas, kuris būtų 

taikomas mokesčio mokėtojui sąnaudų 

neatskaitymo atveju, atskaitomos tik 

proporcingai skirtumui tarp faktinių 

mokesčių tarifų. 
 Taikant šios dalie nuostatas, 

„proporcingai“ reiškia, kad esant x proc. 

skirtumui tarp faktinių mokesčių tarifų, 

taikomų mokesčių mokėtojui ir 
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galutiniam autorinio atlyginimo pajamų 

gavėjui, mokesčių mokėtojui galima 

atskaityti atitinkamą x proc. autorinių 

atlyginimų sąnaudų dalį. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/110 

Pakeitimas 110 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 b straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b straipsnis 

 Lengvatinis mokesčių režimas, 

grindžiamas nematerialiuoju turtu 

 1. Mokesčių mokėtojas, kuris iki 

2016 m. birželio 30 d. naudojosi arba 

pradeda naudotis lengvatinių mokesčių 

režimu, grindžiamu nematerialiuoju turtu 

(vadinamuoju lengvatiniu pajamų iš 

patentų arba intelektinės nuosavybės 

apmokestinimu) ir neatitinkančiu 

pakoreguoto susietumo metodo, neturi 

teisės juo naudotis po 2017 m. gruodžio 

31 d. 

 2. Mokesčių mokėtojams, kurie iki 

2016 m. birželio 30 d. nesinaudojo 

lengvatinių mokesčių režimu, grindžiamu 

nematerialiuoju turtu (vadinamuoju 

lengvatiniu pajamų iš patentų arba 

intelektinės nuosavybės apmokestinimu) 

ir neatitinkančiu pakoreguoto susietumo 

metodo, neturi teisės juo naudotis. 

 3. Mokesčių mokėtojas, kuris 

naudojosi lengvatinių mokesčių režimu, 

grindžiamu nematerialiuoju turtu 

(vadinamuoju lengvatiniu pajamų iš 

patentų arba intelektinės nuosavybės 

apmokestinimu) ir atitinkančiu 
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pakoreguoto susietumo metodo, nebeturi 

teisės juo naudotis po 2021 m. gruodžio 

31 d. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/111 

Pakeitimas 111 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 c straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4c straipsnis 

 Jurisdikcijos, kuriose taikomas 

informacijos slaptumo principas arba 

maži mokesčiai 

 1. Valstybė narė gali taikyti 

išskaičiuojamąjį mokestį subjekto toje 

valstybėje narėje mokėjimams subjektui 

jurisdikcijoje, kuriose taikomas 

informacijos slaptumo principas arba 

maži mokesčiai, kaip nustatyta šioje 

direktyvoje, jeigu gaunančiajam subjektui 

jurisdikcijoje, kuriose taikomas 

informacijos slaptumo principas arba 

maži mokesčiai, netaikomas minimalus 

faktinis apmokestinimas. 

 2. Mokėjimams, kurie nėra tiesiogiai 

mokami subjektui jurisdikcijoje, kurioje 

taikomas informacijos slaptumo principas 

arba maži mokesčiai, bet kurie, kaip 

galima pagrįstai manyti, yra netiesiogiai 

mokami subjektui jurisdikcijoje, kurioje 

taikomas informacijos slaptumo principas 

arba maži mokesčiai, pvz., per kitose 

jurisdikcijose veikiančius vien tarpininko 

funkcijas atliekančius subjektus, taip pat 

taikomos 1 dalies nuostatos. 

 3. Valstybės narės deramu laiku 
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atnaujina Dvigubo apmokestinimo 

vengimo susitarimus, pagal kuriuos dabar 

netaikomas toks išskaičiuojamojo 

mokesčio lygis, siekdamos pašalinti 

teisines kliūtis šiai kolektyvinės apsaugos 

priemonei. 

Or. en 

 

 


