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Pakeitimas 1 

Jeppe Kofod 

S&D frakcijos vardu 

Michael Theurer 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

T konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

T. kadangi kai kurios mokesčių 

jurisdikcijos aktyviai prisideda rengiant 

agresyvią mokesčių politiką tarptautinėms 

įmonėms, kurios gali pasinaudoti tokiomis 

galimybėmis, kad išvengtų 

apmokestinimo; kadangi, nepaisant šių 

jurisdikcijų įsipareigojimų automatiškai 

keistis mokesčių informacija su kitomis 

šalimis, kai kuriose jurisdikcijose įstatymu 

nustatytas arba galiojantis pelno mokesčio 

tarifas yra beveik nulis procentų arba nulis 

procentų; kadangi kai kurios iš šių 

jurisdikcijų įtrauktos į kelių valstybių 

narių juoduosius sąrašus; kadangi Verslo 

apmokestinimo elgesio kodekso grupė 

įvertino konkrečią kai kurių jurisdikcijų 

mokesčių tvarką ir dėl to šiose šalyse 

vėliau įvykdytos reformos; 

T. kadangi kai kurios konkrečios mokesčių 

jurisdikcijos aktyviai prisideda rengiant 

agresyvią mokesčių politiką tarptautinių 

įmonių, kurios tokiu būdu vengia 

apmokestinimo, vardu; kadangi kai 

kuriose jurisdikcijose pelno mokesčio 

tarifas yra beveik nulis procentų arba lygus 

nuliui; kadangi dėl skirtingų mokesčių 

sistemų sudėtingumo atsiranda skaidrumo 

trūkumas, kuris yra žalingas pasaulio 

mastu; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Jeppe Kofod 

S&D frakcijos vardu 

Michael Theurer 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. mano, kad po dviejų iš eilės ir ad hoc 

taisymų (dėl automatinio keitimosi 

informacija apie sprendimus dėl mokesčių 

ir ataskaitų pagal atskiras šalis teikimo) 

metas atnaujinti visą Administracinio 

bendradarbiavimo direktyvą – pirmiausia 

(bet ne tik) siekiant sumažinti ir galiausiai 

panaikinti šiuo metu taikomas keitimosi 

informacija išimtis; 

5. mano, kad po kelių iš eilės ad hoc 

taisymų (dėl automatinio keitimosi 

informacija apie sprendimus dėl mokesčių 

ir ataskaitų pagal atskiras šalis teikimo) 

metas parengti naują visos 

Administracinio bendradarbiavimo 

direktyvos redakciją – pirmiausia (bet ne 

tik) siekiant sumažinti ir galiausiai 

panaikinti šiuo metu taikomas keitimosi 

informacija išimtis; 

Or. en 
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Jeppe Kofod 
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Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina sudaryti visuotinį turto registrą, 

kuriame būtų užregistruotas visas asmenų, 

įmonių ir visų subjektų, pvz., patikos fondų 

ir fondų, turimas turtas, su kuriuo 

mokesčių administratoriai galėtų 

visapusiškai susipažinti ir į kurį būtų 

įtrauktos atitinkamos šiame registre 

saugomos informacijos konfidencialumo 

apsaugos priemonės; 

78. prašo parengti studiją dėl galimybių 

sudaryti visuotinį finansinio turto registrą, 

kuriame būtų užregistruotas visas asmenų, 

įmonių ir visų subjektų, pvz., patikos fondų 

ir fondų, turimas turtas, su kuriuo 

mokesčių administratoriai galėtų 

visapusiškai susipažinti ir į kurį būtų 

įtrauktos atitinkamos šiame registre 

saugomos informacijos konfidencialumo 

apsaugos priemonės; 

Or. en 

 

 


