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4.7.2016 A8-0223/9 

Pakeitimas 9 

Danuta Maria Hübner 

PPE 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 

P konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi mokesčių politikos 

konvergencija taip pat turėtų būti derinama 

su griežtesne kontrole ir aktyvesniais 

žalingos mokesčių praktikos tyrimais; 

kadangi Komisija yra pradėjusi naujus 

oficialius tyrimus, susijusius su tarptautinių 

įmonių (TĮ) apmokestinimo tvarka; 

kadangi mokesčių politikos priemonių 

vertinimas valstybės pagalbos atžvilgiu yra 

pastaruoju metu vis didesnę svarbą 

įgyjantis metodas; kadangi reikia 

papildomų svarstymų ir priemonių, kad 

būtų galima geriau suprasti ir spręsti 

apmokestinimo ir konkurencijos sąveiką; 

kadangi Komisija turi galimybę 

neatsirinkdama ir nešališkai ištirti visus 

atvejus, kai įtariama, jog teikta neteisėta 

valstybės pagalba naudojant lengvatinį 

mokesčių režimą; kadangi tvirtinant šį 

pranešimą Komisija vis dar vykdė kai 

kuriuos su valstybės pagalba susijusius 

tyrimus; kadangi tam tikros valstybės narės 

pradėjo susigrąžinimo procedūras, 

susijusias su kai kuriomis tarptautinėmis 

įmonėmis; kadangi tam tikros valstybės 

narės atliko vidaus mokesčių politikos 

šalutinio poveikio analizes, kad įvertintų 

neigiamą poveikį besivystančioms šalims; 

P. kadangi mokesčių politikos 

konvergencija taip pat turėtų būti derinama 

su griežtesne kontrole ir aktyvesniais 

žalingos mokesčių praktikos tyrimais; 

kadangi Komisija yra pradėjusi naujus 

oficialius tyrimus, susijusius su tarptautinių 

įmonių (TĮ) apmokestinimo tvarka; 

kadangi mokesčių politikos priemonių 

vertinimas valstybės pagalbos požiūriu yra 

pastaruoju metu vis didesnę svarbą 

įgyjantis metodas; kadangi reikia 

papildomų svarstymų ir priemonių, kad 

būtų galima geriau suprasti apmokestinimo 

ir konkurencijos sąveiką ir spręsti su ja 

susijusius klausimus; kadangi Komisija 

turi galimybę neatsirinkdama ir nešališkai 

ištirti visus atvejus, kai įtariama, jog 

neteisėta valstybės pagalba teikta 

naudojant lengvatinį mokesčių režimą; 

kadangi tvirtinant šį pranešimą Komisija 

vis dar vykdė kai kuriuos su valstybės 

pagalba susijusius tyrimus; kadangi tam 

tikros valstybės narės pradėjo 

susigrąžinimo procedūras, susijusias su kai 

kuriomis tarptautinėmis įmonėmis; kadangi 

tik kelios valstybės narės atliko vidaus 

mokesčių politikos šalutinio poveikio 

analizes, kad įvertintų neigiamą poveikį 

besivystančioms šalims; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Pakeitimas 10 

Danuta Maria Hübner 

PPE 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 

BG konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BG. kadangi Specialiojo komiteto darbui 

trukdė tai, kad iš 7 tarptautinių įmonių, 

pakviestų susitikti su komiteto nariais, tik 

4 įmonės sutiko atvykti po pirmojo 

kvietimo (žr. 2 priedą); 

BG. kadangi tik 4-ios iš 7-ių tarptautinių 

įmonių po pirmojo kvietimo sutiko atvykti 

susitikti su jo nariais (žr. 2 priedą); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Pakeitimas 11 

Danuta Maria Hübner 

PPE 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 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. ragina Komisiją iki 2016 m. pabaigos 

pateikti pasiūlymą dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) ir kartu pasiūlyti tinkamą ir 

teisingą paskirstymo būdą, kad būtų galima 

visapusiškai spręsti žalingos mokesčių 

praktikos Sąjungoje problemą, užtikrinti 

įmonėms aiškumą ir paprastumą bei 

paskatinti tarpvalstybinę ekonominę veikla 

Sąjungoje; mano, kad konsolidavimas – 

esminis BKPMB aspektas; mano, kad 

konsolidavimas turėtų būti pradėtas kuo 

greičiau ir kad bet kokia tarpinė sistema, 

apimanti tik mokesčių bazės suderinimą ir 

nuostolių užskaitos sumos mechanizmą, 

gali būti taikoma tik laikinai; mano, kad 

būtinybė įvesti visapusišką privalomą 

BKPMB darosi vis skubesnė; pateikus 

pasiūlymą dėl BKPMB, ragina valstybes 

nares skubiai dėl jo susitarti ir tada 

nedelsiant įgyvendinti teisės aktus; 

primena valstybėms narėms, kad skirtingos 

įmonių apmokestinimo sistemos gali 

nulemti nevienodas sąlygas ir, be kita ko, 

nesąžiningą konkurenciją mokesčių 

srityje ES;  

6. ragina Komisiją iki 2016 m. pabaigos 

pateikti pasiūlymą dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) ir kartu pasiūlyti tinkamą ir 

teisingą paskirstymo būdą, kad būtų galima 

visapusiškai spręsti žalingos mokesčių 

praktikos Sąjungoje problemą, užtikrinti 

įmonėms aiškumą ir paprastumą bei 

paskatinti tarpvalstybinę ekonominę veiklą 

Sąjungoje; mano, kad konsolidavimas – 

esminis BKPMB aspektas; mano, kad 

konsolidavimas turėtų būti pradėtas kuo 

greičiau ir kad bet kokia tarpinė sistema, 

apimanti tik mokesčių bazės suderinimą ir 

nuostolių užskaitos sumos mechanizmą, 

gali būti taikoma tik laikinai; mano, kad vis 

labiau būtina kuo skubiau įvesti 

visapusišką privalomą BKPMB; ragina 

valstybes nares, kai bus pateiktas 

pasiūlymas dėl BKPMB,  skubiai dėl jo 

susitarti ir po to nedelsiant įgyvendinti 

teisės aktus; primena valstybėms narėms, 

kad dėl pelno mokesčio bazės spragų ir 

neatitikimų ir dėl skirtingos 

administracinės praktikos gali susidaryti 

nevienodos sąlygos ir atsirasti nesąžininga 

konkurencija ES mokesčių srityje; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Pakeitimas 12 

Danuta Maria Hübner 

PPE 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 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. kad būtų užkirstas kelias 

piktnaudžiavimui lengvatiniu pajamų iš 

patentų apmokestinimu siekiant vengti 

mokesčių ir užtikrinta, kad, juo 

naudojantis (jei juo naudojamasi), jis būtų 

susietas su tikra ekonomine veikla, ragina 

Komisiją pateikti pasiūlymus dėl 

privalomų Sąjungos teisės aktų dėl 

lengvatinio pajamų iš patentų 

apmokestinimo, kurie būtų grindžiami 

EBPO pakoreguoto susietumo metodu ir 

kuriuose dėmesys būtų atkreiptas į šio 

metodo trūkumus; pabrėžia, kad Komisijos 

pasiūlymas turėtų būti taikomas visų 

valstybėse narėse nustatytų tipų 

lengvatiniam pajamų iš patentų 

apmokestinimui; kol kas ragina visas 

valstybes nares viešai atskleisti, kurios 

įmonės jų šalyje naudojasi lengvatiniu 

pajamų iš patentų apmokestinimu; 

31. siekiant užkirsti kelią 

piktnaudžiavimui lengvatiniu pajamų iš 

patentų apmokestinimu mokesčių vengimo 

tikslais ir užtikrinti, kad, juo naudojantis 

(jeigu juo naudojamasi), toks 

apmokestinimas būtų susietas su tikra 

ekonomine veikla, ragina Komisiją pateikti 

pasiūlymus dėl privalomų Sąjungos teisės 

aktų dėl lengvatinio pajamų iš patentų 

apmokestinimo, kurie būtų grindžiami 

EBPO pakoreguoto susietumo metodu ir 

kuriuose būtų šalinami šio metodo 

trūkumai; pabrėžia, kad Komisijos 

pasiūlymas turėtų būti taikomas visų naujų 

valstybėse narėse nustatytų rūšių 

lengvatiniam pajamų iš patentų 

apmokestinimui, o visų šiuo metu dar 

galiojančių rūšių lengvatinis pajamų iš 

patentų apmokestinimas turi būti 

atitinkamai pakeistas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Pakeitimas 13 

Danuta Maria Hübner 

PPE 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 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. dar kartą ragina Komisiją ir valstybes 

nares atlikti valstybių narių ir ES mokesčių 

politikos šalutinio poveikio analizę, kad 

būtų galima įvertinti jos poveikį 

besivystančioms šalims ir panaikinti joms 

neigiamą poveikį darančią politiką bei 

praktiką; 

69. ragina Komisiją ir valstybes nares, 

prireikus, atlikti valstybių narių ir ES 

mokesčių politikos šalutinio poveikio 

analizę, kad būtų galima įvertinti jos 

poveikį besivystančioms šalims; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Pakeitimas 14 

Danuta Maria Hübner 

PPE 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 

71 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

71. ragina Komisiją į visus prekybos ir 

partnerystės susitarimus įtraukti gero 

valdymo sąlygas, įskaitant veiksmingą ir 

išsamų BEPS priemonių įgyvendinimą ir 

visuotinius automatinio keitimosi 

informacija standartus, ir užtikrinti, kad 

įmonės arba tarpininkai negalėtų 

piktnaudžiauti prekybos ir partnerystės 

susitarimais mokesčiams vengti ar slėpti 

arba iš neteisėtos veiklos gautoms 

pajamoms išplauti; 

71. ragina Komisiją į visus prekybos ir 

partnerystės susitarimus įtraukti gero 

mokesčių valdymo sąlygas, jose visų 

pirma nurodant reikmę laikytis 

atitinkamų svarbių EBPO mokesčių 

srities rekomendacijų (pvz., BEPS 

iniciatyvos), ir užtikrinti, kad įmonės arba 

tarpininkai negalėtų piktnaudžiauti 

prekybos ir partnerystės susitarimais 

mokesčiams vengti ir slėpti arba iš 

neteisėtos veiklos gautoms pajamoms 

išplauti; 

Or. en 



 

AM\1100078LT.doc  PE585.332v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

4.7.2016 A8-0223/15 

Pakeitimas 15 

Danuta Maria Hübner 

PPE 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 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. pabrėžia, kad reikalingas bendras ir 

išsamus ES ir JAV požiūris į EBPO 

standartų įgyvendinimą ir tikrąją 

nuosavybę; be to, pabrėžia, kad gero 

valdymo sąlygos ir BEPS priemonių 

įgyvendinimas turėtų būti įtraukti į visas 

būsimas prekybos sutartis, kad būtų 

užtikrintos vienodos sąlygos, sukurta 

didesnė vertė visai visuomenei, užtikrinta 

kova su mokestiniu sukčiavimu ir 

mokesčių vengimu ir kad transatlantiniai 

partneriai pirmautų gero mokesčių srities 

valdymo skatinimo srityje; 

79. pabrėžia, kad reikalingas bendras ir 

išsamus ES ir JAV požiūris į EBPO 

standartų įgyvendinimą ir tikrąją 

nuosavybę; be to, pabrėžia, kad gero 

mokesčių valdymo sąlygos turėtų būti 

įtrauktos į visas būsimas prekybos sutartis, 

kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos, 

sukurta didesnė vertė visai visuomenei ir 

vykdoma kova su mokestiniu sukčiavimu ir 

mokesčių vengimu, ir taip užtikrinta, kad 

transatlantiniai partneriai pirmautų 

skatindami gerą mokesčių valdymą; 

Or. en 

 

 


