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21.2.2018 A8-0016/43 

Pakeitimas 43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) asmenys, turintys prieigą prie 

informacijos apie su apmokestinimu 

susijusią neteisėtą veiklą praneštinų 

tarpvalstybinių susitarimų srityje, 

įskaitant mokesčių slėpimo ir vengimo 

atvejus, turėtų būti skatinami teikti 

informaciją valdžios institucijoms ir su 

jomis bendradarbiauti ir turėtų būti 

visapusiškai visais įmanomais būdais tų 

institucijų apsaugomi vadovaujantis 

kiekvienos valstybės narės teisine sistema; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Pakeitimas 44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) informacijos apie tarpvalstybinio 

pobūdžio galimai agresyvaus mokesčių 

planavimo susitarimus atskleidimas gali 

veiksmingai padėti kurti sąžiningo 

apmokestinimo aplinką vidaus rinkoje. 

Šiuo atžvilgiu tarpininkų įpareigojimas 

informuoti mokesčių administratorius apie 

tam tikrus tarpvalstybinius susitarimus, 

kurie galėtų būti naudojami siekiant 

išvengti mokesčių, būtų žingsnis tinkama 

linkme. Siekiant plėtoti visapusiškesnę 

politiką, taip pat būtų svarbu, kad, gavus 

informacijos, kitas etapas būtų keitimasis 

mokesčių administratorių turima 

informacija su kitų valstybių narių 

mokesčių administratoriais. Tokia tvarka 

taip pat turėtų padidinti bendro duomenų 

teikimo standarto veiksmingumą. Be to, 

būtų labai svarbu užtikrinti, kad Komisija 

gautų tiek informacijos, kiek jos reikia 

norint patikrinti, ar ši direktyva taikoma 

tinkamai. Tai, kad Komisija turi galimybę 

susipažinti su informacija, nereiškia, kad 

valstybės narės atleidžiamos nuo pareigos 

informuoti Komisiją apie bet kokią 

(6) informacijos apie tarpvalstybinio 

pobūdžio galimai agresyvaus mokesčių 

planavimo susitarimus atskleidimas gali 

veiksmingai padėti kurti sąžiningo 

apmokestinimo aplinką vidaus rinkoje. 

Šiuo atžvilgiu tarpininkų įpareigojimas 

informuoti mokesčių administratorius, 

auditorius ir mokesčių mokėtojus apie tam 

tikrus tarpvalstybinius susitarimus, kurie 

galėtų būti naudojami siekiant išvengti 

mokesčių, būtų žingsnis tinkama linkme. 

Siekiant plėtoti visapusiškesnę politiką, 

taip pat būtų svarbu, kad, gavus 

informacijos, kitas etapas būtų keitimasis 

mokesčių administratorių turima 

informacija su kitų valstybių narių 

mokesčių administratoriais. Tokia tvarka 

taip pat turėtų padidinti bendro duomenų 

teikimo standarto veiksmingumą. Be to, 

būtų labai svarbu užtikrinti, kad Komisija 

gautų tiek informacijos, kiek jos reikia 

norint patikrinti, ar ši direktyva taikoma 

tinkamai. Tai, kad Komisija turi galimybę 

susipažinti su informacija, nereiškia, kad 

valstybės narės atleidžiamos nuo pareigos 

informuoti Komisiją apie bet kokią 



 

AM\1146550LT.docx  PE616.043v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

valstybės pagalbą; valstybės pagalbą. Turėtų būti 

reikalaujama, kad Komisija kas ketvirtį 

skelbtų tarpvalstybinių susitarimų, apie 

kuriuos pranešta, bei su susitarimu 

susijusių mokesčių mokėtojų ir tarpininkų 

sąrašą; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Pakeitimas 45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant užtikrinti tinkamą vidaus 

rinkos veikimą ir siūlomoje taisyklių 

sistemoje išvengti spragų, pareiga atskleisti 

informaciją turėtų būti nustatyta visiems 

subjektams, kurie paprastai dalyvauja 

rengiant praneštino tarpvalstybinio 

sandorio ar serijos tokių sandorių 

įgyvendinimo tvarką, vykdant tokio 

įgyvendinimo rinkodarą, organizuojant ar 

administruojant jį, taip pat pagalbą ar 

konsultacijas teikiantiems subjektams. Taip 

pat negalima pamiršti, kad tam tikrais 

atvejais tarpininkui pareiga atskleisti 

informaciją negalėtų būti nustatoma dėl 

profesinės paslapties apsaugos arba dėl to, 

kad tarpininko nėra, pavyzdžiui, jei 

mokesčių mokėtojas pats rengia ir 

įgyvendina sistemą. Todėl labai svarbu, 

kad tokiomis aplinkybėmis mokesčių 

administratoriai neprarastų galimybės 

gauti informacijos apie su mokesčiais 

susijusius susitarimus, kurie gali būti 

susiję su agresyviu mokesčių planavimu. 

Dėl šios priežasties pareiga atskleisti 

informaciją tokiais atvejais turėtų būti 

perkelta mokesčių mokėtojams, kuriems 

(8) siekiant užtikrinti tinkamą vidaus 

rinkos veikimą ir siūlomoje taisyklių 

sistemoje išvengti spragų, pareiga atskleisti 

informaciją turėtų būti nustatyta mokesčių 

mokėtojams ir visiems subjektams, kurie 

paprastai dalyvauja rengiant praneštino 

tarpvalstybinio sandorio ar serijos tokių 

sandorių įgyvendinimo tvarką, vykdant 

tokio įgyvendinimo rinkodarą, 

organizuojant ar administruojant jį, taip pat 

pagalbą ar konsultacijas teikiantiems 

subjektams. Ataskaitų teikimo prievolė 

taip pat turi sulaikomąjį poveikį, o taikant 

reikalavimas atskleisti informaciją apie 

mokesčių mokėtoją užtikrins, kad galimai 

agresyvaus mokesčių planavimo schemų 

naudotojas žinos, jog ta schema bus 

tikrinama ir galėtų būti panaikinta ir 

(arba) dėl jos bus paskirta sankcija. Tais 

atvejais, kai skatintojas yra įsikūręs 

lengvatinio apmokestinimo zonoje, 

pareiga atskleisti informaciją turėtų tekti 

ir mokesčių mokėtojui, ir lengvatinio 

apmokestinimo zonos tarpininkui. Jei 

esama vykdymo užtikrinimo problemų ir 

(arba) praktinių sunkumų užtikrinant, 
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susitarimas yra naudingas; kad lengvatinio apmokestinimo zonose 

esantys skatintojai laikytųsi reikalavimų, 

reikėtų svarstyti galimybę taikyti 

sankcijas, įskaitant, pavyzdžiui, atimti 

teisę sudaryti viešojo pirkimo sutartis; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Pakeitimas 46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) siekdamos pagerinti šios direktyvos 

veiksmingumo perspektyvas, valstybės 

narės turėtų nustatyti sankcijas už 

nacionalinių taisyklių, kuriomis 

įgyvendinama ši direktyva, pažeidimus, ir 

užtikrinti, kad tos sankcijos būtų iš tikrųjų 

praktiškai taikomos, proporcingos ir turėtų 

atgrasomąjį poveikį; 

(13) siekdamos pagerinti šios direktyvos 

veiksmingumo perspektyvas, valstybės 

narės turėtų nustatyti sankcijas už 

nacionalinių taisyklių, kuriomis 

įgyvendinama ši direktyva, pažeidimus, ir 

užtikrinti, kad tos sankcijos būtų iš tikrųjų 

praktiškai taikomos, proporcingos ir turėtų 

atgrasomąjį poveikį. Valstybės narės 

turėtų sukurti sistemą, kurią naudojant 

būtų viešinami rėmėjų ir mokesčių 

mokėtojų, kurie atitinkamiems mokesčių 

administratoriams neatskleidžia mokesčių 

vengimo schemų. Kraštutiniais ir 

pakartotiniais atvejais galėtų būti 

naudojamasi galimybe atšaukti 

atitinkamos įmonės verslo licenciją, kaip 

rekomenduojama Europos Parlamento 

Specialiojo sprendimų dėl mokesčių 

komiteto galutinės ataskaitos 165 

straipsnyje; 

Or. en 

 

 


