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(2a) taip pat svarbu persvarstyti 
Direktyvos 2011/16/ES vertinimo 
stebėsenos procesą, kuris nebuvo visiškai 
veiksmingas renkant duomenis apie 
naudą, visų pirma dėl prieinamų 
duomenų trūkumo;
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(3) Direktyvos 2011/16/ES 5 
straipsnyje nustatyta, kad, gavusi 
besikreipiančiosios institucijos prašymą, 
institucija, į kurią kreipiamasi, privalo 
pateikti besikreipiančiajai institucijai visą 
turimą arba atliekant administracinius 
tyrimus gautą informaciją, kuri, kaip 
galima numatyti, gali būti reikalinga 
administruojant valstybių narių 
nacionalinius įstatymus, susijusius su į šios 
direktyvos taikymo sritį patenkančiais 
mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą. 
Siekiant užtikrinti informacijos mainų 
veiksmingumą ir išvengti nepagrįsto 
prašymų atmetimo, taip pat užtikrinti 
mokesčių administratoriams ir mokesčių 
mokėtojams teisinį aiškumą bei tikrumą, 
reikėtų aiškiai apibrėžti numatomo 
reikalingumo standartą. Šiuo atžvilgiu taip 
pat reikėtų paaiškinti, kad numatomo 
reikalingumo standartas neturėtų būti 
taikomas prašymams suteikti papildomą 
informaciją pasikeitus informacija pagal 
Direktyvos 2011/16/ES 8a straipsnį dėl 
išankstinių tarpvalstybinių sprendimų arba 
išankstinės kainodaros tvarkos;

(3) Direktyvos 2011/16/ES 5 
straipsnyje nustatyta, kad, gavusi 
besikreipiančiosios institucijos prašymą, 
institucija, į kurią kreipiamasi, privalo 
pateikti besikreipiančiajai institucijai visą 
turimą arba atliekant administracinius 
tyrimus gautą informaciją, kuri, kaip 
galima numatyti, gali būti reikalinga 
administruojant valstybių narių 
nacionalinius įstatymus, susijusius su į šios 
direktyvos taikymo sritį patenkančiais 
mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą. 
Direktyvos 2011/16/ES nuostatų 
įgyvendinimo skirtumai tarp valstybių 
narių gali trukdyti vienų valstybių narių 
mokesčių administratoriams 
bendradarbiauti su kitų valstybių narių 
mokesčių administratoriais. Siekiant 
užtikrinti informacijos mainų 
veiksmingumą ir išvengti nepagrįsto 
prašymų atmetimo, taip pat užtikrinti 
mokesčių administratoriams ir mokesčių 
mokėtojams teisinį aiškumą bei tikrumą, 
reikėtų aiškiai apibrėžti numatomo 
reikalingumo standartą. Šiuo atžvilgiu taip 
pat reikėtų paaiškinti, kad numatomo 
reikalingumo standartas neturėtų būti 
taikomas prašymams suteikti papildomą 
informaciją pasikeitus informacija pagal 
Direktyvos 2011/16/ES 8a straipsnį dėl 
išankstinių tarpvalstybinių sprendimų arba 
išankstinės kainodaros tvarkos;
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(8) atsižvelgiant į tai, kad dauguma 
skaitmeninėse platformose veikiančių 
pardavėjų pajamų arba apmokestinamųjų 
sumų srautų juda tarpvalstybiniu mastu, 
su atitinkama veikla susijusios 
informacijos teikimas duotų papildomų 
teigiamų rezultatų, jei ši informacija taip 
pat būtų teikiama toms valstybėms narėms, 
kurios atitiktų gautų pajamų 
apmokestinimo reikalavimus. Automatiniai 
mokesčių administratorių informacijos 
mainai pirmiausia labai svarbūs todėl, kad 
šiems administratoriams būtų galima teikti 
reikiamą informaciją ir jie galėtų tinkamai 
apskaičiuoti mokėtinus pajamų mokesčius 
bei PVM;

(8) atsižvelgiant į tai, kad dauguma 
skaitmeninėse platformose veikiančių 
pardavėjų pajamų arba apmokestinamųjų 
sumų srautų yra tarpvalstybiniai, su 
atitinkama veikla susijusios informacijos 
teikimas duotų papildomų teigiamų 
rezultatų, jei ši informacija taip pat būtų 
teikiama toms valstybėms narėms, kurios 
atitiktų gautų pajamų apmokestinimo 
reikalavimus, nes pardavėjams 
nedeklaruojant iš skaitmeninių platformų 
gaunamų pajamų valstybės narės 
praranda dideles pajamas iš mokesčių. 
Automatiniai mokesčių administratorių 
informacijos mainai pirmiausia labai 
svarbūs todėl, kad šiems administratoriams 
būtų galima teikti reikiamą informaciją ir 
jie galėtų tinkamai apskaičiuoti mokėtinus 
pajamų mokesčius bei PVM;
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(15) tikslo užkirsti kelią mokesčių 
vengimui ir slėpimui būtų galima pasiekti 
reikalaujant iš skaitmeninių platformų 
operatorių pranešti naudojantis 
platformomis gautas pajamas ankstyvame 
etape, prieš nacionaliniams mokesčių 
administratoriams atliekant kasmetinius 
mokesčių apskaičiavimus. Siekiant 
palengvinti valstybių narių mokesčių 
administratorių darbą, pateikta informacija 
turėtų būti pasikeičiama per mėnesį nuo jos 
pateikimo. Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas automatiniams informacijos 
mainams ir efektyviau naudoti išteklius, 
mainai turėtų būti vykdomi elektroniniu 
būdu per esamą Sąjungos sukurtą bendrąjį 
ryšių tinklą (CCN);

(15) tikslo užkirsti kelią mokesčių 
vengimui ir slėpimui būtų galima pasiekti 
reikalaujant iš skaitmeninių platformų 
operatorių pranešti naudojantis 
platformomis gautas pajamas ankstyvame 
etape, prieš nacionaliniams mokesčių 
administratoriams atliekant kasmetinius 
mokesčių skaičiavimus. Siekiant 
palengvinti valstybių narių mokesčių 
administratorių darbą, pateikta informacija 
turėtų būti pasikeičiama per mėnesį nuo jos 
pateikimo. Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas automatiniams informacijos 
mainams ir efektyviau naudoti išteklius, 
mainai turėtų būti vykdomi elektroniniu 
būdu per esamą Sąjungos sukurtą bendrąjį 
ryšių tinklą (CCN). Siekiant išvengti 
papildomos MVĮ tenkančios biurokratinės 
naštos, skaitmeninių platformų 
operatoriai, kurių metinės pajamos 
pasaulio mastu nesiekia 50 mln. EUR, o 
pajamos ES mastu nesiekia 10 mln. EUR, 
turėtų turėti galimybę ir toliau perduoti 
duomenis nacionalinėms valdžios 
institucijoms jau naudojamais būdais ir 
priemonėmis, numatytais valstybių narių 
teisės aktuose, nepatirdami papildomų 
išlaidų;
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(25) labai svarbu veiksmingai apsaugoti 
asmens duomenis, kuriais valstybės narės 
keičiasi pagal Direktyvą 2011/16/ES. Jei 
vienoje arba daugiau valstybių narių 
padaromas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/67924 4 straipsnio 12 
punkte apibrėžtas asmens duomenų 
saugumo pažeidimas, valstybės narės, kaip 
bendros duomenų valdytojos, turėtų 
nuspręsti, ar dėl šio pažeidimo reikia 
sustabdyti informacijos mainus su 
valstybe (-ėmis) nare (ėmis) , kurioje (-
iose) padarytas pažeidimas, ir ar Komisija, 
kaip duomenų tvarkytoja, turėtų būti 
paprašyta sustabdyti šiuos mainus. Šie 
mainai turėtų būti sustabdomi iki tol, kol 
valstybės narės paprašo Komisijos vėl leisti 
informacijos mainus pagal Direktyvą 
2011/16/ES su valstybe nare, kurioje buvo 
padarytas pažeidimas;

(25) labai svarbu veiksmingai apsaugoti 
asmens duomenis, visų pirma duomenis, 
susijusius su valstybių narių 
prerogatyvomis mokesčių srityje, kuriais 
valstybės narės keičiasi pagal 
Direktyvą 2011/16/ES. Jei vienoje arba 
daugiau valstybių narių padaromas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/67924 4 straipsnio 12 punkte 
apibrėžtas asmens duomenų saugumo 
pažeidimas, valstybės narės, kaip bendros 
duomenų valdytojos, turėtų nuspręsti, ar 
dėl šio pažeidimo reikia sustabdyti 
informacijos mainus su valstybe (-ėmis) 
nare (ėmis) , kurioje (-iose) padarytas 
pažeidimas, ir ar Komisija, kaip duomenų 
tvarkytoja, turėtų būti paprašyta sustabdyti 
šiuos mainus. Šie mainai turėtų būti 
sustabdomi iki tol, kol valstybės narės 
paprašo Komisijos vėl leisti informacijos 
mainus pagal Direktyvą 2011/16/ES su 
valstybe nare, kurioje buvo padarytas 
pažeidimas;

__________________ __________________
24 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 

24 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
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