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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo remiant 
ekonomikos atgaivinimo strategiją (EP veiksmai, susiję su liepos mėn. Komisijos 
veiksmų planu ir jo 25 iniciatyvomis PVM, verslo ir individualaus apmokestinimo 
srityse)
(2020/2254(INL))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 15 d. Komisijos komunikatą „Sąžiningo ir 
supaprastinto apmokestinimo veiksmų planas, kuriuo remiama ekonomikos atgaivinimo 
strategija“ (COM(2020)0312),

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 15 d. Komisijos komunikatą dėl gero mokesčių srities 
valdymo Europos Sąjungoje ir už jos ribų (COM(2020)0313),

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 7 d. Komisijos komunikatą „PVM veiksmų planas. 
Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (COM(2016)0148),

– atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „Metai nuo COVID-19 
protrūkio. Fiskalinės politikos atsakas“ (COM(2021)0105),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymus, kurie turi būti priimti, visų pirma dėl bendros 
pelno mokesčio bazės (BPMB), bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
(BKPMB)1 ir skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo dokumentų rinkinio2, taip pat į 
Europos Parlamento pozicijas dėl šių pasiūlymų,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 15 d. Komisijos komunikatą „Siekiant veiksmingesnio 
ir demokratiškesnio ES mokesčių politikos sprendimų priėmimo“ (COM(2019)0008),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninės 
ateities formavimas“ (COM(2020)0067),

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio mėn. G20 / EBPO mokesčių bazės erozijos ir pelno 
perkėlimo (BEPS) įtraukios sistemos veiksmų planą,

1 2016 m. spalio 25 d. pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB) 
(COM(2016)0685) ir 2016 m. spalio 25 d. pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės (BKPMB) (COM(2016)0683).
2 Dokumentų rinkinį sudaro 2018 m. kovo 21 d. Komisijos komunikatas „Laikas nustatyti šiuolaikiškų, sąžiningų 
ir veiksmingų skaitmeninės ekonomikos mokesčių standartą“ (COM(2018)0146), 2018 m. kovo 21 d. 
pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės 
veiklavietės apmokestinimu (COM(2018)0147), 2018 m. kovo 21 d. pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl 
bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras 
skaitmenines paslaugas, sistemos (COM(2018)0148) ir 2018 m. kovo 21 d. Komisijos rekomendacija dėl įmonių 
reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimo (C(2018)1650).
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– atsižvelgdamas į 2018 m. priimtą G20 / EBPO tarpinę ataskaitą dėl įtraukios sistemos 
„Skaitmeninimo keliami uždaviniai“ (angl. Tax Challenges Arising from Digitalisation) 
ir 2019 m. gegužės mėn. priimtą jos darbo programą siekiant parengti bendrą sprendimą 
dėl mokesčių srities uždavinių, kylančių dėl ekonomikos skaitmeninimo,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 14 d. G20 / EBPO įtraukios sistemos priimtus ataskaitų 
dėl pirmo ir antro ramsčių projektus, taip pat į EBPO atliktų ekonominės analizės ir 
poveikio vertinimo rezultatus,

– atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 18 d. Komisijos komunikatą „21-ojo amžiaus verslo 
apmokestinimas“ (COM(2021)0251),

– atsižvelgdamas į 2021 m. metinę apmokestinimo ataskaitą „ES valstybių narių 
mokesčių politikos peržiūra“ , TAXUD GD, 2021 m. gegužės 18 d.,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio valiutos fondo ataskaitą „Tarptautinių įmonių 
apmokestinimas Europoje“, Europos ir Fiskalinių reikalų departamentai, 2021 m., 
Nr. 21/12,

– atsižvelgdamas į kelių aukščiausiojo lygio G7, G8 ir G20 susitikimų tarptautinio 
apmokestinimo klausimais rezultatus,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją su rekomendacijomis 
Komisijai dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos 
didinimo Sąjungoje3,

– atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl TAXE specialiųjų komitetų: 2015 m. lapkričio 
25 d. rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio 
priemonių (TAX 1)4, 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų 
panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAX 2)5 ir 2019 m. kovo 26 d. rezoliuciją 
dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo (TAX 3)6, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją ir rekomendacijas, pateiktas 
atlikus tyrimą dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo (PANA)7,

– atsižvelgdamas į savo pranešimą „ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių 
klausimais įgyvendinimas: pažanga, įgyta patirtis ir kliūtys, kurias reikia įveikti“ 
(2020/2046(INI)),

– atsižvelgdamas į savo pranešimą dėl ES politikos, susijusios su žalinga mokesčių 
praktika, reformos (įskaitant Elgesio kodekso grupės reformą) (2020/2258(INI)),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 47 ir 54 straipsnius,

3 OL C 399, 2017 11 24, p. 74.
4 OL C 366, 2017 10 27, p. 51.
5 OL C 101, 2018 3 16, p. 79.
6 OL C 108, 2021 3 26, p. 8.
7 OL C 369, 2018 10 11, p. 132.
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– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0024/2022),

A. kadangi dėl precedento neturinčios COVID-19 sukeltos krizės poveikio ekonomikai 
sumažėjo mokestinės pajamos ir padidėjo skolos bei fiskalinės išlaidos, patiriamos 
siekiant apsaugoti visuomenę ir ekonomiką, ir dėl to labai padidėjo valdžios sektoriaus 
skola; kadangi dėl mokesčių vengimo, mokesčių sukčiavimo ir mokesčių slėpimo 
prarandamos valdžios sektoriaus pajamos ir daromas neigiamas poveikis viešųjų 
finansų, mokesčių sistemų ir teisingumo mokesčių srityje tvarumui; kadangi labai 
svarbu kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu ir kartu išlaikyti tokio dydžio mokesčius, 
kurie padėtų garantuoti tvarų ekonomikos augimą, taip pat ekonominį ir socialinį 
Sąjungos atsigavimą ir įveikti ilgalaikius iššūkius, pvz., kylančius dėl senėjančios 
visuomenės, ekologinės ir su klimato kaita susijusios pertvarkos ir ekonomikos 
skaitmeninimo, nepakenkiant tinkamų mokestinių pajamų užtikrinimui; 

B. kadangi mokesčių našta nuo turto apmokestinimo buvo perkelta pajamoms, nuo 
kapitalo – darbo pajamoms ir vartojimui, nuo tarptautinių įmonių – mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), o nuo finansų sektoriaus – realiajai ekonomikai, taigi taip 
mokesčių našta perkelta nuo judresnių mažiau judriems mokesčių mokėtojams;

C. kadangi siekiant greito atsigavimo reikalingas tvirtas ekonominės ir fiskalinės politikos 
atsakas reformų ir investicijų pavidalu, be kita ko: i) garantuojant iš tiesų vienodas 
sąlygas mokesčių mokėtojams ir įmonėms, sumažinant arba panaikinant mokesčių 
lengvatas, kuriomis nesąžiningai sukuriamos nepalankios sąlygos MVĮ, taip pat 
sumažinant biurokratiją, kad būtų galima paskatinti konkurenciją, vidaus prekybą ir 
prekybą bendrojoje rinkoje, užtikrinant paprastą, teisingesnę skaitmeninę ir labiau 
nuspėjamą mokesčių aplinką; ii) užtikrinant mokestines pajamas valstybėms narėms, 
kad jos galėtų finansuoti ekonomikos atsigavimą, pertvarką siekiant neutralaus anglies 
dioksido poveikio ekonomikos, sumažinti skolos ir BVP santykį ir skatinti investicijas; 
taip pat iii) užtikrinant sąžiningą įmonių ir piliečių apmokestinimą ir didinant 
skaidrumą, pasitikėjimą visuomene ir sąžiningą konkurenciją, remiantis suderintais 
standartais ir suderintomis bei skaitmeninėmis ataskaitų teikimo sistemomis;

D. kadangi Komisijos sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo veiksmų planas, kuriuo 
remiama ekonomikos atgaivinimo strategija (toliau – veiksmų planas), yra platesnės 
Sąjungos mokesčių strategijos pridėtinės vertės mokesčio (PVM), verslo ir 
individualaus apmokestinimo srityse dalis; kadangi veiksmų plane išdėstomas dvejopas 
požiūris, pagal kurį derinami kovos su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių slėpimu 
veiksmai ir sudaromos geresnės sąlygos pašalinti nereikalingas kliūtis ir administracinę 
naštą, tenkančią mokesčių mokėtojams, visų pirma, piliečiams ir MVĮ;

E kadangi MVĮ sudaro 99 proc. Sąjungos įmonių ir sukuria dvi iš trijų darbo vietų 
privačiajame sektoriuje, tačiau šių įmonių mokesčių taisyklių laikymosi išlaidos sudaro 
30 proc. mokesčių naštos, o didelių įmonių – tik 2 proc.;

F. kadangi reikia stiprinti valstybių narių mokesčių administratorių tarpusavio pasitikėjimą 
ir bendradarbiavimą ir dalytis geriausios praktikos, susijusios su nacionalinėmis 
ataskaitų teikimo sistemomis, pavyzdžiais visose valstybėse narėse;

G. kadangi Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje dėl keitimosi informacija apie 
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mokesčius ES 2021 m.8 nurodoma, kad informacija, kuria keičiasi valstybės narės, yra 
neaktuali, netiksli ir nepakankamai išsami;

H. kadangi dabartinės tarptautinės pelno mokesčio taisyklės ekonomikos skaitmeninimo ir 
globalizacijos sąlygomis nebetinka; kadangi dėl skaitmeninimo pokyčių ir didesnės 
priklausomybės nuo nematerialiojo turto bei jo aktyvesnio vaidmens vertės grandinėse 
randasi perspektyvos ir iššūkiai, susiję su ekonominės veiklos ir apmokestinamųjų 
įvykių atsekamumu, ir, be kita ko, sudaromos sąlygas taikyti mokesčių vengimo 
praktiką, ypač tuo atveju, jei operacijos yra tarpvalstybinės arba vykdomos už Sąjungos 
ribų;

I. kadangi įmonių apmokestinimas turėtų būti grindžiamas pelno apmokestinimo principu 
ten, kur jis gaunamas, o labiau suderintas ir koordinuotas požiūris į įmonių 
apmokestinimo sistemą visoje Sąjungoje galėtų dar labiau padėti kovoti su nesąžininga 
konkurencija, kurią sukelia žalinga mokesčių praktika, iškraipanti bendrosios rinkos 
veikimą ir dažnai lemianti netinkamą išteklių paskirstymą;

J. kadangi geresnis Sąjungos ir nacionalinių mokesčių administratorių bendradarbiavimas 
ir didesnis skaidrumas įmonių apmokestinimo srityje gali pagerinti mokesčių surinkimą 
ir reikalavimų laikymąsi, ir tai taip pat yra būtina siekiant stiprinti sąžiningą 
konkurenciją bendrojoje rinkoje, nes tuomet mokesčių administratoriai galės dirbti 
efektyviau; kadangi pasitelkus technologijas ir skaitmeninimą daug dėmesio galima 
skirti veiksmingesniam turimų duomenų naudojimui ir atitinkamai padidinti mokesčių 
administratorių darbo veiksmingumą ir skaidrumą, sumažinti reikalavimų laikymosi 
išlaidas ir padidinti visuomenės pasitikėjimą; kadangi dėl pažangos skaitmeninimo 
srityje tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių administratoriams pasiūlomi 
alternatyvūs būdai, kaip sistemingai kovoti su tam tikru mokesčių sukčiavimu, taip 
palengvinamas paslankių mokesčių bazių apmokestinimas;

Bendrosios pastabos dėl Komisijos sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo veiksmų 
plano, kuriuo remiama ekonomikos atgaivinimo strategija

1. palankiai vertina veiksmų planą ir remia visapusišką jo įgyvendinimą; pažymi, kad iš 25 
veiksmų didžioji dalis yra susiję su PVM, o tai yra tinkama strategija, nes PVM srityje 
prarandama daug pajamų ir reikia remti įmones, ypač MVĮ; vis dėlto mano, kad teikiant 
konkrečius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų reikėtų atlikti poveikio 
vertinimą siekiant juos papildyti, kad būtų galima geriau suprasti galimą poveikį 
mokesčių mokėtojams ir įmonėms; palankiai vertina neseniai Taryboje pasiektą 
susitarimą dėl PVM tarifų, tačiau tebėra susirūpinęs dėl to, kad Taryboje nebuvo pritarta 
galutinei PVM sistemai; ragina Komisiją patikrinti veiksmų planą atsižvelgiant į 
tarptautinius pokyčius Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) / G20 lygmeniu ir atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją; 

2. yra įsitikinęs, kad Komisijos sprendimas imtis iniciatyvų siekiant glaudesnio mokesčių 
administratorių bendradarbiavimo ir didesnio procesinių taisyklių suvienodinimo visoje 
vidaus rinkoje yra itin svarbus; palankiai vertina Komisijos iniciatyvą dėl ES suderintos 
atitikties programos, kaip metodo skatinti glaudesnį mokesčių administratorių ir įmonių 

8 2021 m. sausio 26 d. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 03/2021 „Keitimasis informacija apie 
mokesčius ES: tvirtas pagrindas, įgyvendinimo spragos“.
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bendradarbiavimą, ir rekomenduoja nustatyti aiškias tinkamumo ir veikimo taisykles, 
taip pat galimą programos išplėtimą siekiant įtraukti su PVM susijusius aspektus; 
palankiai vertina Komisijos teisėkūros iniciatyvą, kuria būtų nustatyta bendra 
standartizuota Sąjungos lygmens išskaičiuojamojo mokesčio prie pajamų šaltinio 
sistema, taip pat mokesčių administratorių keitimosi informacija ir bendradarbiavimo 
mechanizmas, ir laukia šios iniciatyvos; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją, taip pat 
reaguojant į neseniai atskleistą informaciją apie „Cum-Ex“ ir G20 / EBPO pasaulinį 
susitarimą dėl mokesčių, įvertinti galimą minimalaus efektyviojo išskaičiuojamojo 
mokesčio tarifo naudą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją atnaujinti užblokuotą 
Tarybos direktyvos 2003/49/EB9 (Palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyva) peržiūrą;

3. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą modernizuoti, supaprastinti ir suderinti PVM 
reikalavimus naudojant sandoriu grįstas ataskaitas („realiuoju laiku“) ir e. sąskaitas 
faktūras; pažymi, kad tokias ataskaitas turi būti lengva naudoti mokesčių mokėtojams, 
tačiau kartu turi būti sudarytos sąlygos mokesčių administratoriams apžvelgti įvairius 
sandorius realiuoju laiku, taip palengvinamos galimybės užkirsti kelią sukčiavimui ir 
rizikingų ekonominės veiklos vykdytojų veiklai ir juos nustatyti; mano, kad ataskaitų 
teikimo reikalavimai ir mokesčių formos turėtų būti vienodi visose valstybėse narėse; 
mano, kad duomenų gavybos priemonės – sandorių tinklų analizės – naudojimas yra 
vienas iš tinkamų būdų mokesčių sukčiavimui sumažinti ir ragina ją toliau plėtoti ir 
dalytis geriausia patirtimi tarp valstybių narių;

4. primena, kad bet kokiomis mokesčių priemonėmis (nesvarbu, ar jos laikinos ar ne) 
turėtų būti vengiama iškraipyti investicinius sprendimus ir jos turėtų veikti kaip įrankis, 
padedantis įgyvendinti Sąjungos tikslus, išdėstytus Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje, ir, be kita ko, užtikrinti Europos įmonių konkurencingumą; pabrėžia, kad dėl 
ataskaitų teikimo reikalavimų neturėtų neproporcingai padidėti ekonominės veiklos 
vykdytojų, ypač MVĮ, administracinės išlaidos; pažymi, kad norint veiksmingai spręsti 
prarandamų mokestinių pajamų problemą gali prireikti geresnės kokybės ir didesnio 
kiekio duomenų; primygtinai ragina paisyti principo, kad bet kokie mokesčių 
administratorių iš mokesčių mokėtojų surinkti duomenys turi būti pateikti valstybėms 
narėms tik vieną kartą, užtikrinant kuo didesnį saugumą ir laikantis duomenų apsaugos 
teisės aktų; atkreipia dėmesį į duomenų ir skaitmeninių priemonių potencialą mažinti 
biurokratizmą ir supaprastinti įvairias mokesčių mokėtojų prievoles, pvz., susijusias su 
PVM deklaracijomis ir sumuojamosiomis ataskaitomis, ir pažymi, kad turėtų būti 
naudojamasi dirbtiniu intelektu (DI) ir programine įranga siekiant kuo labiau padidinti 
duomenų naudojimo veiksmingumą; pabrėžia, kad reikia toliau dėti pastangas siekiant 
stiprinti valstybių narių administracinį bendradarbiavimą siekiant sumažinti sukčiavimą 
ir mokesčių slėpimą; mano, kad būtina ne tik padidinti duomenų, kuriais keičiamasi, 
kiekį, bet ir pagerinti jų kokybę, siekiant sukurti veiksmingesnę sistemą;

5. pabrėžia, kad valstybių narių mokesčių teisės aktų įvairovė yra didelė problema, ypač 
MVĮ ir startuoliams, veikiantiems arba norintiems pradėti prekiauti bendrojoje rinkoje, 
nes jie turi prisitaikyti prie 27 skirtingų mokesčių sistemų. mano, kad reikėtų imtis 
deramų priemonių reaguojant į didesnes MVĮ patiriamas reikalavimų laikymosi išlaidas; 
pabrėžia, kad MVĮ neturėtų būti toliau būti baudžiamos finansine našta, atsirandančia 

9 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų 
ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (OL L 157, 2003 6 26, 
p. 49).
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dėl veiklos pagal skirtingas nacionalines sistemas, ir kad bendrosios rinkos teikiama 
nauda turėtų būti lengvai joms prieinama;

6. pabrėžia, kad tvaraus atsigavimo strategijoje turėtų būti atsižvelgiama į vis dar mažų 
palūkanų normų tvarumą ir didėjančią infliaciją visoje Sąjungoje; mano, kad mokesčių 
našta neturėtų būti perkeliama nuo kapitalo prieaugio darbui, kaip yra dabar; 
atsižvelgdamas į tai mano, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti dideliam mobiliųjų 
darbuotojų skaičiui;

7. pakartoja priemonės „NextGenerationEU“ lėšų svarbą Sąjungos ekonomikos 
atsigavimui ir pabrėžia galimybę, atsiveriančią naudojantis Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone, siekiant vykdyti fiskalines reformas ir investuoti į 
sąžiningesnę, tvaresnę ir geriau skaitmenizuotą fiskalinę sistemą; primena, kad 2021–
2027 m. vykdant programą „Fiscalis“, kurios biudžetas yra 269 mln. EUR, siekiama 
kovoti su mokesčių sukčiavimu ir teikiama parama surenkant pajamas į Sąjungos ir 
valstybių narių biudžetus, t. y. padedama nacionaliniams mokesčių administratoriams 
geriau bendradarbiauti siekiant kovoti su mokesčių sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir 
agresyviu mokesčių planavimu;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad apskaičiuota, jog 2016 m. dėl tarptautinio mokesčių slėpimo 
prarasta 46 mlrd. EUR pajamų; atkreipia dėmesį į dabartinus dėl žalingos mokesčių 
praktikos susiformavusius bendrosios rinkos iškraipymus, dėl kurių atsiranda žalinga 
mokesčių konkurencija; pažymi, kad kartu su veiksmų planu buvo paskelbtas Komisijos 
komunikatas dėl gero mokesčių srities valdymo Europos Sąjungoje ir už jos ribų, 
kuriame didžiausias dėmesys skiriamas būtinybei reformuoti ES verslo apmokestinimo 
elgesio kodeksą ir nebendradarbiaujančių jurisdikcijų turinčių subjektų ES sąraše 
nustatytiems kriterijams; apgailestauja dėl to, kad Taryboje užstrigo darbas abiem 
klausimais; atsižvelgia į 2021 m. gruodžio 8 d. ECOFIN posėdžio rezultatą; 
atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad valstybių narių finansų ministrai negalėjo 
susitarti dėl 1997 m. ES verslo apmokestinimo elgesio kodekso reformos, ir primena 
2021 m. spalio 7 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl ES politikos, susijusios su 
žalinga mokesčių praktika, reformos (įskaitant Elgesio kodekso grupės reformą); 
pakartoja, kad pritaria Komisijos ketinimui išplėsti Elgesio kodekso grupės veiklos sritį, 
kad ji apimtų kitų rūšių režimą ir bendruosius nacionalinių pelno mokesčio sistemų 
aspektus, ir ragina Komisiją toliau plėtoti koordinavimo mechanizmus, pvz., tarpusavio 
vertinimo procedūras Elgesio kodekso grupėje; rekomenduoja įtraukti lengvatinio 
gyventojų pajamų mokesčio režimus, kad būtų reaguojama į specialias pilietybės 
programas arba priemones, kuriomis siekiama pritraukti itin judžių turtingų asmenų ir 
vadinamųjų skaitmeninių klajoklių ir kurios gali lemti didelius bendrosios rinkos 
iškraipymus; ragina Komisiją, atsižvelgiant į būsimą 2022 m. mokesčių simpoziumą, 
išanalizuoti bendrosios rinkos iškraipymus ir pasiūlyti proporcingas taisomąsias 
priemones;

Pokyčius skatinantys veiksniai

9. laikosi nuomonės, kad norint parengti veiksmingus pasiūlymus, kaip būtų galima 
sumažinti mokesčių nuostolius, Sąjungoje būtina geriau įvertinti bendrus mokesčių 
nuostolius ir išsamiai ištirti jų sistemines priežastis; pabrėžia, kad geresnis duomenų, 
kuriuos suteikia įmonės, asmenys ir mokesčių administratoriai, prieinamumas gali labai 
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prisidėti užtikrinant geresnius įverčius; atkreipia dėmesį į EBPO pelno mokesčio 
statistikos duomenų bazės svarbą ir valstybių narių indėlį į ją; taip pat apgailestauja dėl 
to, kad Taryba nepateikė Europos Parlamentui būtinos informacijos EBPO Paramos 
vystymuisi komiteto įgyvendinimo ataskaitoje; pabrėžia, kad sukčiavimas PVM, 
pvz., karuselinis sukčiavimas, turi tiesioginį poveikį PVM grindžiamiems nuosaviems 
ištekliams, taigi ir Sąjungos pajamų sudėčiai10; ragina Komisiją įpareigoti valstybes 
nares imtis koordinuotų veiksmų siekiant sukurti bendrą statistinių duomenų apie 
karuselinį sukčiavimą PVM rinkimo sistemą; pabrėžia, kad kuriant šią sistemą būtų 
galima pasinaudoti kai kuriose valstybėse narėse jau taikoma praktika; atkreipia dėmesį 
į tai, kad įsteigtas ES mokesčių stebėjimo centras, ir ragina Komisiją pateikti 
nepriklausomą iki šiol atlikto darbo vertinimą apsvarstant, kaip tęsti šiuos 
parengiamuosius veiksmus, kuriuos inicijavo Europos Parlamentas, remdamasis 
bandomuoju projektu, numatytu Sąjungos metiniame biudžete;

10. primena, kad mokesčių skaidrumas, teisingumas ir su jais susijęs tikrumas, grindžiami 
aiškiomis atitinkamomis teisėmis ir pareigomis, yra pagrindinis principas, kuriuo 
remiantis turi būti kuriamas mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių tarpusavio 
pasitikėjimas; atsižvelgdamas į tai pritaria tam, kad reikia oficialiai patvirtinti mokesčių 
mokėtojų teisių chartiją, užtikrinti didesnį asmenų rezidavimo vietos mokesčių tikslais 
taisyklių nuoseklumą ir aktyvesnį keitimąsi informacija; mano, kad reikia apsvarstyti 
galimybę toliau plėtoti veiksmingo Europos ginčų sprendimo mechanizmą ir nustatyti jo 
trūkumus; mano, kad ginčų rezultatai turėtų būti viešai skelbiami pateikiant santrauką, 
kurioje, be kitos svarbios, bet be jokios neskelbtinos komercinės informacijos, būtų 
paskelbtas mokesčių mokėtojo sumokėtas efektyvusis mokesčio tarifas;

11. pažymi, kad dėl naujų darbo sąlygų, pvz., nuotolinio darbo, darbuotojams ir 
darbdaviams atsiranda ir problemų, ir galimybių; pabrėžia, kad reikia skubiai geriau 
apibrėžti asmenų rezidavimo vietos mokesčių tikslais sąvoką, atsižvelgiant į naujas ir 
greitai dėl COVID-19 krizės susiklosčiusias darbo sąlygas; pabrėžia, kad valstybės 
narės vis dar taiko skirtingus kriterijus, skirtus rezidavimo vietos mokesčių tikslais 
statusui nustatyti, todėl kyla dvigubo apmokestinimo arba visiško neapmokestinimo 
rizika; atsižvelgdamas į tai, primena veiksmų planą, kuriame pranešama, kad 2022–
2023 m. bus teikiamas Komisijos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriame būtų paaiškinta, kur mokesčių mokėtojai turi būti laikomi rezidentais mokesčių 
tikslais, kai jie veikia tarpvalstybiniu mastu Sąjungoje; laukia šio Komisijos pasiūlymo, 
nes juo turėtų būti siekiama užtikrinti nuoseklesnį rezidavimo vietos mokesčių tikslais 
nustatymą bendrojoje rinkoje;

12. laukia Komisijos pasiūlymo dėl DAB8, kuriuo siekiama išplėsti automatinį keitimąsi 
informacija įtraukiant kriptoturtą; atsižvelgdamas į tai, primena Europos Parlamento 
priimtas ir DAB įgyvendinimo ataskaitoje nurodytas rekomendacijas; mano, kad su 
mokesčiais susijęs tikrumas būtų stipresnis, jei valstybės narės bendrai sutartų, kokia 
mokesčių politika, paskatos ir praktika neiškraipo bendrosios rinkos; ragina Komisiją 
pateikti gairių ar kitų priemonių, kurios galėtų padėti pasiekti šį tikslą, analizę;

13. palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, siekdama užkirsti kelią ginčams dėl 

10 Biudžeto komiteto užsakytas informacinis pranešimas „ES nuosavi ištekliai“ (angl. EU Own Resources) 
(2020 m.), 
žr. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/647459/IPOL_BRI(2020)647459_EN.pdf
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dvigubo apmokestinimo PVM ir juos išspręsti;

14. pažymi, kad Sąjungos sprendimų priėmimo procesas neskatina pokyčių, nes mokesčių 
politika yra nacionalinė prerogatyva ir jai taikomas vienbalsiškumo principas; primena, 
kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 116 straipsnyje nurodyta, kad 
reikia pašalinti valstybių narių vidaus rinkos konkurencijos iškraipymus; apgailestauja 
dėl to, kad šiuo metu mokesčių taisyklės kartais taikomos nevienodai arba nenuosekliai 
ir vėluojama suderinti mokesčių praktiką ar standartus visoje Sąjungoje; ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti geriau suderintas ir nuoseklesnes mokesčių 
taisykles ir jų įgyvendinimą, apsaugoti bendrosios rinkos veikimą ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi principo, jog mokesčiai mokami ten, kur gaunamas pelnas; apgailestauja dėl 
to, kad tokie pasiūlymai, kaip bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (BKPMB), 
Palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyvos peržiūra ir Verslo apmokestinimo elgesio 
kodekso reforma, užblokuoti Taryboje;

15. šiuo atžvilgiu primena Komisijos komunikatą „Siekiant veiksmingesnio ir 
demokratiškesnio ES mokesčių politikos sprendimų priėmimo“; pažymi, kad, nors 
pasiūlyta veiksmų plane, SESV 116 straipsnis dar nebuvo taikomas mokesčių srityje, o 
tai leistų veiksmingiau priimti sprendimus Taryboje; ragina Komisiją, Europos 
Parlamentą ir Tarybą, vykstant Konferencijai dėl Europos ateities, toliau nagrinėti 
sprendimų dėl mokesčių politikos priėmimo procesą, atsižvelgiant į Sąjungos finansinių 
interesų apsaugą;

16. pabrėžia, kad svarbu greitai keistis informacija tarp valstybių narių siekiant kovoti su 
mokesčių sukčiavimu; palankiai vertina, siekiant toliau plėtoti „Eurofisc“, Komisijos 
veiksmų plane pateiktą pasiūlymą dėl „Eurofisc 2.0“; tvirtai remia Komisijos pasiūlymą 
ją išplėsti, kad būtų įtrauktas tiesioginis apmokestinimas; pritaria siekiui, kad „Eurofisc“ 
taptų Sąjungos informacijos mokesčių klausimais centru, skirtu ne tik PVM srities 
tikslams; primena, kad tam, kad Sąjungos kovos su mokestiniu sukčiavimu ekspertų 
tinklas „Eurofisc“ būtų veiksmingas, jis turi būti stiprinamas ir jam turi būti suteikta 
pakankamai išteklių, kad būtų galima atlikti bendras rizikos analizes, koordinuoti 
tyrimus ir bendradarbiauti su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Europolu 
ir Europos prokuratūra, visų pirma siekiant tirti sukčiavimą PVM;

17. laukia Tarybos direktyvos 2011/64/ES peržiūros11, kaip paskelbta Komisijos dokumentų 
rinkinyje dėl sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo; atkreipia dėmesį į didelius 
kainų skirtumus, egzistuojančius tarp valstybių narių ir skatinančius tarpvalstybinį 
apsipirkimą; taip pat pažymi, kad atsirado naujų produktų, pvz., elektroninių cigarečių, 
kaitinamojo tabako gaminių ir naujų gaminių; tikisi, kad bus atlikta plataus užmojo 
tarifų peržiūra, siekiant geriau prisidėti prie sveikatos srities tikslų įgyvendinimo;

Sąjungos PVM politikos iššūkiai

18. pažymi, kad dabartinė Sąjungos PVM sistema ir toliau išlieka pernelyg sudėtinga, ypač 
MVĮ, ir yra neapsaugota nuo sukčiavimo, o ekonominės veiklos vykdytojų patiriamos 
reikalavimų laikymosi išlaidos yra didelės12; pažymi, kad valstybės narės priėmė įvairių 

11 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir 
tarifų (OL L 176, 2011 7 5, p. 24).
12 GD EPRS EAVA duomenimis (2021 m. rugsėjo mėn.), PVM atotrūkis, įskaitant tarpvalstybinį PVM vengimą 
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priemonių siekdamos kovoti su mokesčių sukčiavimu; primena, kad reikėtų skubiai 
spręsti PVM sistemos modernizavimo ir perėjimo prie nuoseklesnės PVM sistemos 
visoje Sąjungoje klausimą13;

19. pabrėžia, kad PVM atotrūkio ir mokesčių sukčiavimo problemos sprendimas turėtų būti 
neatidėliotinas Sąjungos ir valstybių narių prioritetas ekonomikoje po COVID-19; 
reiškia susirūpinimą dėl PVM atotrūkio lygio (apskaičiuota, kad 2018 m. jis siekė apie 
140 mlrd. EUR; iš jų 50 mlrd. EUR siejama su tarpvalstybiniu mokesčių slėpimu ir 
sukčiavimu); susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Komisijos vertinimu, dėl COVID-19 
krizės PVM atotrūkis gali padidėti iki daugiau kaip 160 mlrd. EUR; pažymi, kad dėl 
sudėtingos PVM atotrūkio sudėties reikia imtis kelių veiksmų, specialiai pritaikytų 
konkrečioms atotrūkį sukeliančių veiksnių dalims;

20. pabrėžia, kad dabartinė PVM sistema tebėra suskaidyta, todėl įmonėms, visų pirma 
tarpvalstybines operacijas vykdančioms įmonėms ir MVĮ, tenka didelė administracinė 
našta, ir tai sumažina veikimo bendrojoje rinkoje naudą, taip pat dėl galimo pajamų 
praradimo valstybėms narėms atsiranda išlaidų; pažymi, kad Komisija, teikdama naujus 
pasiūlymus, turėtų atsižvelgti į specifinius MVĮ poreikius ir užtikrinti vienodas sąlygas, 
be kita ko, numatydama reikalavimus, grindžiamus riba, kai reikia;

21. palankiai vertina tai, kad sukurta Sąjungos vieno langelio sistema, kuria siekiama 
supaprastinti mokestinių prievolių vykdymą, visų pirma mažinant netikrumą bendrojoje 
rinkoje ir tarpvalstybinių operacijų išlaidas, taigi tuomet tarpvalstybiniai ekonominės 
veiklos vykdytojai gali lengviau vykdyti su e. prekyba Sąjungoje susijusias PVM 
prievoles; ragina Komisiją įvertinti, kaip išplėsti vieno langelio principo taikymo sritį, 
kad jis apimtų platesnį paslaugų spektrą, visų pirma įtraukiant visus B2C prekių 
sandorius ir nuosavo turto perkėlimą, leidžiant įmonėms registruotis PVM mokėtoju tik 
vienoje šalyje; palankiai vertina pasiūlymą dėl bendros registracijos PVM tikslais;

22. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą peržiūrėti dabartinį finansinių ir draudimo 
paslaugų atleidimą nuo PVM, visų pirma po to, kai Jungtinė Karalystė išstojo iš 
Sąjungos ir buvo peržiūrėtos šios srities nacionalinės taisyklės; pabrėžia, kad peržiūra 
turėtų užtikrinti, kad PVM taisyklės finansinėms paslaugoms būtų tinkamos 
atsižvelgiant į dabartinę skaitmeninę ekonomiką, įskaitant finansines technologijas, ir 
kad Sąjungos įmonėms būtų išlaikytos vienodos tarptautinės veiklos sąlygos;

23. pažymi, kad Komisija veiksmų plane aprašė gerai parengtą mokesčių sistemą, 
atliekančią svarbų vaidmenį remiant perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir galinčią 
padėti pasiekti Europos žaliojo kurso tikslus; atsižvelgdamas į tai, laukia pasiūlymo 
peržiūrėti PVM tarifus atleidimo nuo mokesčių keleivių vežimo srityje, kaip paskelbta 
Komisijos dokumentų rinkinyje dėl sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo; pabrėžia, 
kad reikia subalansuoti mokesčių derinį siekiant palaipsniui sumažinti darbo mokesčių 
poveikį darbuotojams ir dirbti siekiant teisingesnės mokesčių sistemos;

ir su juo susijusį sukčiavimą, 2020 m. galėtų siekti apie 120 mlrd. EUR, p. 42.
13 GD EPRS EAVA duomenimis (2021 m. rugsėjo mėn.), apskaičiuota sustiprinto valstybių narių 
bendradarbiavimo ir visapusiško vieno langelio sistemos įgyvendinimo pridėtinė vertė būtų PVM atotrūkio 
maždaug 29 mlrd. EUR ir įmonėms tenkančios reikalavimų laikymosi naštos maždaug 10 mlrd. EUR 
sumažinimas, p. 39.
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24. pažymi, kad kai kurios valstybės narės paprastai neatleidžia nuo PVM dovanų natūra, 
todėl įmonės sunaikina vartojimo prekes, visų pirma grąžinamas prekes, nors toks 
atleidimas yra įmanomas pagal Tarybos direktyvą 2006/112/EB14; ragina Komisiją 
parengti gaires valstybėms narėms paaiškinant, kad atleidimas nuo PVM dovanoms 
natūra yra suderinamas su galiojančiais Sąjungos teisės aktais dėl PVM iki tol, kol 
valstybės narės priims pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos (COM(2018)20 final, visų 
pirma 98 straipsnio 2 dalis);

25. ragina Komisiją išanalizuoti ir ištirti technologijų, pvz., dirbtinio intelekto ir įvairios 
programinės įrangos panaudojimo galimybes taikant jas realiuoju arba beveik tikruoju 
laiku pateikiamoms PVM ataskaitoms B2B sandorių atveju, atsižvelgiant į duomenų 
apsaugą ir konfidencialumą; pažymi, kad geriausias rezultatas bus pasiektas tuo atveju, 
jei duomenų analizės priemonės bus įdiegtos ir įgyvendintos bendrojoje rinkoje arba 
visoje Sąjungoje vienu metu bus nustatyti tokių ataskaitų teikimo standartai;

26. palankiai vertina tai, kad 2021 m. birželio mėn. pradėjo veikti Europos prokuratūra;

27. palankiai vertina sandorių tinklų analizę ir pritaria glaudesniam „Eurofisc“ narių 
bendradarbiavimui siekiant greitai nustatyti karuselinio tipo sukčiavimo atvejus; ragina 
Komisiją imtis veiksmų siekiant, kad veiksmingiau būtų naudojama sandorių tinklų 
analizės priemonė ir dėmesys būtų sutelktas į teikiamų duomenų kokybę, nes ji yra itin 
svarbi kovos su sukčiavimu PVM priemonė; ryšium su tuo ragina Komisiją peržiūrėti, 
kaip valstybės narės naudoja sandorių tinklų analizės priemonę ir padėti joms parengti 
geriausios patirties gaires; mano, kad, siekiant sumažinti mokesčių mokėtojų patiriamas 
reikalavimų laikymosi išlaidas, teikiami duomenys turėtų būti generuojami naudojant 
automatizuotą skaitmeninę mokesčių mokėtojo duomenų pateikimo mokesčių 
administratoriams sistemą15 (pvz., naudojantis elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo 
sistema, nurodyta priede);

Vykdomos tarptautinės ir Sąjungos mokesčių sistemos reformos

28. atkreipia dėmesį į tai, kad apskaičiuota, jog atotrūkis16, atsirandantis dėl įmonių pelno 
mokesčio vengimo, sumažėjo iki maždaug 35 mlrd. EUR per metus (pagal ankstesnius 
Komisijos vertinimus, prieš pradedant taikyti mokesčių bazės erozijos ir pelno 
perkėlimo prevencijos priemones, jis siekė 50–70 mlrd. EUR), ir kad esama sąsajos tarp 
tokio pagerėjimo ir Komisijos dedamų pastangų kovos su mokesčių vengimu teisėkūros 
srityje; pažymi 2019 m. Kovos su mokesčių vengimu direktyvos įgyvendinimą ir prašo, 
kad Komisija pateiktų jos poveikio ir įgyvendinimo vertinimo ataskaitą; pabrėžia, kad 
padėtis, kai tam tikros įmonės vis dar gali sumažinti savo mokesčius vengdamos 

14 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 
(OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
15 Pasiūlymas apsvarstyti galimybę atsisakyti esamos ataskaitų teikimo sistemos ir sukurti suderintą 
tarpvalstybinių sandorių ataskaitų teikimo sistemą, tai leistų lengviau patikrinti sandorius (tai patvirtinta EPRS 
tyrime).
16 COM(2020)312 final, p. 5. Yra ir kitų, pavyzdžiui, Europos Parlamento vertinimų, ir apskaičiuota, kad 
nuostoliai dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo siekia 190 mlrd. EUR. Remiantis 
išsamia EBPO analize, pateikta Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) ataskaitoje (11 veiksmas), 
prieš pradedant taikyti bet kokias kovos su BEPS priemones, bendros prarastos pajamos sudarė apie 100–
240 mlrd. USD arba 0,35 proc. pasaulinio BVP. Komisija apskaičiavo, kad, kol valstybės narės susitarė dėl I ir II 
kovos su mokesčių vengimu direktyvų, Sąjunga prarado maždaug 50–70 mlrd. EUR.
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mokesčių arba užsiimdamos agresyviu mokesčių planavimu, kenkia sąžiningai 
konkurencijai bendrojoje rinkoje ir dažnai daro žalą MVĮ konkurencingumui; primena, 
kad mokesčių atotrūkis, atsirandantis dėl įmonių pelno mokesčio vengimo, gali siekti iki 
190 mlrd. EUR17, kalbant apie specialias apmokestinimo sistemas, surinkimo 
neveiksmingumą ir kitą praktiką; be to, pabrėžia, kad vienašaliai specialūs režimai, 
pvz., mažesni įmonių pelno mokesčio tarifai kai kuriems mokesčių mokėtojams, gali 
kelti pavojų stabilioms mokesčių bazėms visoje ES;

29. pabrėžia, kad dabartinė pasaulinė mokesčių aplinka yra pasenusi ir su ja susiję 
klausimai gali būti visapusiškai išspręsti tik imantis veiksmų pasauliniu lygmeniu; 
palankiai vertina istorinį dviejų ramsčių susitarimą dėl apmokestinimo teisių 
paskirstymo ir minimalaus ne mažesnio kaip 15 proc. efektyviojo mokesčio tarifo 
taikymo bendram tarptautinių įmonių pelnui, pasiektą pasitelkiant EBPO/G20 įtraukią 
sistemą; mano, kad tai yra unikali galimybė užtikrinti, kad tarptautinė mokesčių 
struktūra labiau atitiktų ekonomikos vystymąsi, toliau šalinant sąžiningos konkurencijos 
iškraipymus rinkoje, kurie išryškėjo COVID-19 krizės metu ir atskleidė su didelių 
tarptautinių įmonių apmokestinimu susijusias problemas; pažymi, kad pagal susitarimą 
reikalaujama, kad visi dalyviai pašalintų skaitmeninių paslaugų mokesčius ir kitas 
atitinkamas panašias priemones ir įsipareigotų ateityje tokių priemonių netaikyti; 
pažymi, kad reikia veiksmingai įgyvendinti dviejų ramsčių sprendimą Sąjungoje ir už 
jos ribų, siekiant užtikrinti teisingesnį pelno paskirstymą ir apmokestinimo teises tarp 
šalių, atsižvelgiant į didžiausias ir pelningiausias tarptautines įmones; palankiai vertina 
2021 m. gruodžio 22 d. Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriuo siekiama įgyvendinti abu įtraukios sistemos ramsčius; ragina Tarybą skubiai 
priimti tokius pasiūlymus, kad susitarimas įsigaliotų 2023 m.; palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymą dėl priemonių reaguojant į naudojimąsi priedangos įmonėmis;

30. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios valstybės narės ėmėsi vienašalių priemonių, kurios 
turėjo įtakos tarptautinėms deryboms; pažymi, kad pagal daugiašalę konvenciją bus 
reikalaujama, kad visos šalys palaipsniui panaikintų visus skaitmeninių paslaugų 
mokesčius ir kitas atitinkamas panašias priemones visoms įmonėms ir įsipareigotų 
nenustatyti tokių priemonių iki 2023 m. pabaigos;

Pasiruošimas naujai Sąjungos verslo apmokestinimo darbotvarkei

31. primena, kad Sąjungos būsimos politikos alternatyvos ir politiniai sprendimai verslo 
apmokestinimo srityje turėtų būti grindžiami mokesčių sistemos sąžiningumu, 
veiksmingumu ir skaidrumu ir kartu jais turėtų būti atsižvelgiama į poreikį stiprinti 
valstybių narių mokestines pajamas (nes vyriausybės atlieka lemiamą vaidmenį 
skatinant tvarų ekonomikos atsigavimą po COVID-19 krizės), ir taip turėtų būti 
užtikrinama, kad visų rūšių tarptautinės įmonės mokėtų teisingai paskirstytą mokesčių 
dalį ir sykiu būtų mažinamos mokesčių mokėtojų, visų pirma MVĮ, patiriamos 
reikalavimų laikymosi išlaidos, šalinamos bendrosios rinkos, prekybos ir investicijų 
iškraipymo priežastys;

32. pritaria Komisijos pasiūlymo „Verslas Europoje: pajamų apmokestinimo sistema“ 
(BEFIT) idėjai; šio pasiūlymo tikimasi 2023 m., tikslas – parengti naują bendrą 
Sąjungos pelno mokesčio taisyklių sąvadą, grindžiamą sąžininga, išsamia ir veiksminga 

17 ibid. 
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proporcingo paskirstymo formule ir bendra įmonių pelno mokesčio baze, nes tai 
įmonėms užtikrins aiškumą ir nuspėjamumą, atsižvelgiant į sutarimą, pasiektą derybose 
dėl EBPO 1 ir 2 ramsčių; primena, kad per ankstesnius Sąjungos lygmens bandymus 
apibrėžti bendrą taisyklių sąvadą buvo svarstomi trys veiksniai: darbas, turtas ir 
pardavimai; mano, kad sutelkus dėmesį į vieną veiksnį būtų padarytas nesubalansuotas 
poveikis valstybių narių mokestinėms pajamoms; ragina Komisiją apsvarstyti 
priemones, kuriomis būtų lengviau įgyvendinti būsimą pasiūlymą dėl iniciatyvos 
BEFIT, visų pirma MVĮ atveju; 

33. vis dėlto mano, kad iniciatyva BEFIT turėtų būti remiama politinio proceso metu 
siekiant politinės paramos pokyčiams ir kad imantis šios iniciatyvos turėtų būti atliktas 
ir išsamus poveikio vertinimas, kuriuo remiantis būtų rengiami būsimi pasiūlymai, 
padėsiantys pasiekti bendrą valstybių narių sutarimą; laukia išsamios informacijos apie 
iniciatyvą BEFIT ir todėl ragina Komisiją pradėti plataus masto įtraukų konsultacijų su 
suinteresuotaisiais subjektais, valstybėmis narėmis, įskaitant jų nacionalinius 
parlamentus, ir Europos Parlamentu procesą ir pradėti dialogą su ekspertais ir piliečiais 
dėl pagrindinių principų prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą dėl BEFIT 2023 m.; 
pabrėžia, kad bendro taisyklių sąvado taikymas būtų labai naudingas siekiant sumažinti 
pelno perkėlimą naudojant mokesčių planavimo sistemas, kartu būtų sumažintos 
reikalavimų laikymosi išlaidos, visų pirma patiriamos tarpvalstybinių ekonominės 
veiklos vykdytojų;

34. pažymi, kad į naująją pelno mokesčio darbotvarkę įtrauktas įsiskolinimui palankaus 
mokestinio iškraipymo nutraukimo mechanizmas numatant paskatų sistemą, kurią 
taikant ateityje būtų stiprinamas įmonių atsparumas nepalankiomis ekonominėmis 
sąlygomis, ir panaikinant paskatas, skatinančias įmonių finansavimo modelį, kuris 
pernelyg priklauso nuo skolinimosi; atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą parengti 
pasiūlymą dėl įsiskolinimui palankų mokestinį iškraipymą mažinančios lengvatos ir 
prašo Komisijos atlikti išsamų poveikio vertinimą ir įtraukti griežtas kovos su mokesčių 
vengimu nuostatas, kad būtų išvengta bet kokių nuosavam kapitalui taikomų lengvatų, 
naudojamų kaip nauja mokesčių bazės erozijos priemonė;

35. pritaria tam, kad mokesčių skaidrumo užtikrinimo tikslais būtų renkami reguliariai 
atnaujinami duomenys apie efektyviuosius pelno mokesčio tarifus, kuriuos Sąjungos 
didžiausios įmonės moka už jų gautą pelną Sąjungoje; šie duomenys turėtų būti 
naudojami siekiant įvertinti taikomos mokesčių sistemos ir taisyklių veiksmingumą;

36. prašo Komisijos 2022– 2023 m. pateikti vieną ar keletą pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, vadovaujantis šio pranešimo priede pateiktomis 
rekomendacijomis;

37. mano, kad finansinės išlaidos, susijusios su prašomu pateikti pasiūlymu, turėtų būti 
padengtos naudojant atitinkamus biudžeto asignavimus;

°

° °

38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas rekomendacijas Komisijai ir 
Tarybai.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS.
REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

A. Supaprastinimas ir reikalavimų laikymosi išlaidų mažinimas mokesčių 
mokėtojams

Rekomendacija A1. Bendra ES PVM registravimo procedūra ir bendras ES PVM 
mokėtojo kodas

Europos Parlamentas ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant iki 2023 m. priimti bendrą ES 
PVM registravimo procedūrą ir bendrą ES PVM mokėtojo kodą.

Taikant tokią procedūrą turėtų būti:

 mažinamos reikalavimų laikymosi išlaidos, visų pirma bendrojoje rinkoje 
veikiančioms MVĮ, ir siūlomas suvienodintas registravimo PVM mokėtoju visoje 
Sąjungoje procesas (atsižvelgiant į skirtingas registravimo valstybėse narėse 
sąlygas);

 užtikrinta, kad registravimas būtų paprastas ir vyktų naudojant suderintą (-as) 
internetinę (-es) platformą (-as), vienodai veikiančią (-as) visoje Sąjungoje tam tikru 
skaičiumi kalbų, dėl kurių susitarta, kad jas būtų lengva naudoti visoje Sąjungoje.

Rekomendacija A2. Paprastesnis apmokestinimas Europos bendrovėms (SE) ir (arba) 
MVĮ

Europos Parlamentas ragina Komisiją iki 2023 m. nustatyti priemones, padėsiančias dar 
labiau sumažinti išlaidas ir SE bei MVĮ taikomo apmokestinimo sudėtingumą. 

 Komisija turėtų pasiūlyti kelias šiame pranešime nurodytas iniciatyvas ir po to 
netrukus turėtų būti pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip paremti MVĮ ekonomikoje 
po COVID-19 krizės.

 Kad būtų galima toliau remti SE ir startuolius, Europos Parlamentas prašo Komisijos 
įvertinti galimybę nustatyti unikalią visos Europos SE ir startuolių pelno mokesčio 
sistemą, siekiant sumažinti jų mokestinių prievolių vykdymo išlaidas, visų pirma jei 
jie vykdo veiklą daugiau kaip vienoje valstybėje narėje. Ši tvarka SE būtų 
neprivaloma (pvz., taikoma atsižvelgiant į apyvartą) ir galėtų būti grindžiama SE 
taikomomis taisyklėmis. Pagal šią tvarką surenkamos mokestinės pajamos būtų 
paskirstomos valstybėms narėms pagal sutartą formulę (pvz., remiantis įdarbintų 
rezidentų procentine dalimi).

B. Daugiau tikrumo mokesčių mokėtojams ir (arba) valstybių narių mokesčių 
administratoriams

Rekomendacija B1. Ginčų sprendimo mechanizmas, taikomas tais atvejais, kai dvi ar 
daugiau valstybių narių tvirtina esančios rezidavimo vietos valstybės mokesčių tikslais

Europos Parlamentas ragina Komisiją apžvelgti turimą patirtį, nustatyti likusias galiojančios 
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Tarybos direktyvos (ES) 2017/1852 dėl mokestinių ginčų sprendimo mechanizmų Europos 
Sąjungoje spragas ir pasiūlyti veiksmingą būdą (-us), kaip išspręsti esamus konfliktus ir 
netikrumo problemas, susijusias su rezidavimo vieta, kylančias fiziniams ir juridiniams 
asmenims ir keliančias dvigubo apmokestinimo arba visiško neapmokestinimo riziką. Ragina 
Komisiją iki 2023 m. pateikti pasiūlymus dėl rezidavimo vietos mokesčių tikslais apibrėžties.

Europos Parlamentas taip pat primena, kad ginčų rezultatai turėtų būti viešai skelbiami 
santraukos pavidalu, remiantis Direktyvos (ES) 2017/1852 18 straipsnyje nustatyta tvarka, ir 
kad reikėtų įtraukti faktinius mokesčių tarifus. Pagal nustatytą tvarką turi būti užtikrinti 
terminai, atspindintys ginčo sukeltas problemas mokesčių mokėtojams, per kuriuos būtų 
priimami teisiškai privalomi ir vykdytini sprendimai. Atsižvelgdama į pokyčius ekonomikoje 
po COVID, įskaitant perėjimą prie nuotolinio darbo, Komisija turėtų kuo greičiau įvertinti, ar 
dabartinių teisės aktų pakanka, kad būtų sumažinta dvigubo apmokestinimo rizika mokesčių 
mokėtojams, ir, jei reikia, peržiūrėti direktyvą arba pasiūlyti naujų priemonių. Taip pat 
pažymėtina, kad direktyvos matomumas nėra pakankamas, todėl Komisija turėtų imtis 
daugiau veiksmų, kad piliečiai žinotų, jog galima pasinaudoti šiuo mechanizmu.

Rekomendacija B2. Automatinio keitimosi informacija išplėtimas

Europos Parlamentas ragina Komisiją įvertinti, ar reikia ir kaip geriausia būtų išplėsti 
valstybių narių automatinį keitimąsi informacija, kad jis apimtų kitas pajamų ir turto 
kategorijas, pvz., kriptoturtą (DAB8). Kadangi valstybės narės yra teisiškai įpareigotos siųsti 
duomenis tik apie tas kategorijas, apie kurias informacija jau yra prieinama, taigi panašu, 
kad dėl to egzistuoja informacijos apie tam tikras pajamų ir turto kategorijas trūkumas. 

Rekomendacija B3. Gairės dėl teigiamų mokesčių paskatų

Europos Parlamentas ragina Komisiją parengti gaires dėl mokesčių paskatų, kurios 
neiškraipo bendrosios rinkos. Priežastis – mokesčių mokėtojų ir valstybių narių mokesčių 
tikrumas sustiprėtų, jei pastarosios bendrai sutartų, kokios mokesčių paskatos didina 
ekonominės veiklos rezultatus Sąjungoje nepakenkiant bendrosios rinkos veikimui.

C. Atotrūkio ir reikalavimų laikymosi išlaidų mažinimas

Rekomendacija C1. Elektroninės sąskaitos faktūros 

Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją:

 kiek galima greičiau ir ne vėliau kaip 2022 m. parengti bendrą visai Sąjungai 
taikysimą suderintą elektroninių sąskaitų faktūrų standartą siekiant sumažinti 
pavienių skirtingų sistemų kūrimo išlaidas valstybėse narėse; 

 nustatyti e. sąskaitų faktūrų išrašymo vaidmenį teikiant ataskaitas realiuoju laiku;

 išnagrinėti galimybę iki 2023 m. Sąjungoje palaipsniui įvesti privalomas elektronines 
sąskaitas faktūras, visų pirma siekiant reikšmingai sumažinti reikalavimų laikymosi 
išlaidas, ypač MVĮ. Sąskaitos faktūrų išrašymas būtų administruojamas tik naudojant 
valstybės valdomas ir (arba) patvirtintas sistemas, visapusiškai užtikrinant duomenų 
saugumą;
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 iki 2023 m. išnagrinėti galimybę, ar sistema reikalavimus atitinkantiems mokesčių 
mokėtojams galėtų teikti dalį (arba visus) mokestinių prievolių vykdymo duomenis ir 
(arba) dokumentus, apimant atsakomybės už šių deklaracijų (arba jų dalių) atitikties 
aspektą, ypač turint omenyje reikalavimų laikymosi išlaidų mažinimą ir MVĮ 
kylančią riziką. 

Rekomendacija C2. PVM atotrūkio mažinimo alternatyva 

Siekiant kuo labiau sumažinti PVM atotrūkį Sąjungoje, ypač ekonomikoje po COVID-19 
krizės, Europos Parlamentas ragina Komisiją pasiūlyti priemonių, kuriomis būtų galima 
reikšmingai sumažinti nustatytą PVM atotrūkį, visų pirma atotrūkį, susijusį su Sąjungos 
tarpvalstybinei prekybai taikoma išimtimi. Šį prašymą galima patenkinti iki 2022–2023 m. 
pasiūlius vieną ar daugiau iš šių iniciatyvų:

 atnaujinti iniciatyvą dėl galutinės sistemos, nes tai natūraliausias ir veiksmingiausias 
būdas kovoti su sukčiavimu PVM, dėl kurio kasmet patiriama didelių nuostolių;

 supaprastinti PVM prievolių vykdymą ir gauti duomenis mokesčių sukčiavimo 
stebėsenai ir kovai su juo1, kad būtų sumažinta administracinė PVM našta, susijusi su 
tarpvalstybine prekyba, ragina Komisiją palaipsniui, bet skubiai pasiūlyti dar labiau 
išplėsti esamos vieno langelio principu grindžiamos platformos taikymo sritį, kad ji 
apimtų ne tik B2C, bet B2B, ypač prekių tiekimo B2C atvejus, kai asmuo, kuriam 
tenka prievolė sumokėti PVM, nėra įsisteigęs valstybėje narėje, kurioje turi būti 
sumokėtas PVM, ir tam tikrų B2B paslaugų atvejus, kai teikiamos daugiausia B2C 
paslaugos, ir atvejus, susijusius su Direktyvos 2006/112/EB 196 straipsniu;

 parengti ir pasiūlyti internetinį duomenų, skirtų (pirmiausia) tarpvalstybinei prekybai 
Sąjungoje, teikimo standartą, pageidautina, naudojant e. sąskaitų faktūrų duomenis 
(arba kitus duomenis, tačiau laikant principo, kad duomenys turi būti teikiami tik 
vieną kartą), kartu numatant veiksmingą ir labai saugų centralizuotą arba 
decentralizuotą duomenų tvarkymą sukčiavimo atvejams nustatyti. Tie duomenys 
pakeis visus šioje srityje galiojančius ataskaitų teikimo reikalavimus ir sumažins 
bendras reikalavimų laikymosi išlaidas, visų pirma MVĮ. Surinkti duomenys turėtų 
būti naudojami tinkamai laikantis konfidencialumo principo ir atsižvelgiant į visus 
susijusius duomenų apsaugos teisės aktus. Galima apsvarstyti galimybę naudoti 
blokų grandinės (arba kitą) technologiją, o schemas, pagrįstas bendrais sąjungos 
standartais, galėtų valdyti privatūs tiekėjai.

Rekomendacija C3. Bendra suderinta mokesčių deklaracija ir vieno langelio principas

Europos Parlamentas ragina Komisiją pateikti šią teisėkūros iniciatyvą:

bendra ir suderinta įmonių pelno mokesčio deklaracija, skirta paremti iniciatyvą BEFIT 
Sąjungoje. Siekiant supaprastinti deklaracijos rengimą, galėtų būti taikomas standartizuotas 
su mokesčių deklaracijos turiniu ir formatu susijęs požiūris. Tokia galimybė padėtų 
supaprastinti įmonių pelno mokesčio ataskaitų teikimą ir sumažinti poreikį naudotis 
užsakomosiomis paslaugomis mokestinėms prievolėms vykdyti, ypač MVĮ, vykdančioms 

1 GD EPRS EAVA duomenimis, išplėtus bendradarbiavimą ir keičiantis informacija bei taikant vieno langelio 
sistemą, galėtų būti užtikrinta 39 mlrd. EUR siekianti Europos pridėtinė vertė.
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tarpvalstybinę verslo veiklą.

Rekomendacija C4. Mokesčių stebėjimo centras, siekiant stebėti ir kiekybiškai įvertinti 
Europos mokesčių tendencijas

2019 m. Europos Parlamentas inicijavo ES mokesčių stebėjimo centro steigimą kaip 
parengiamuosius veiksmus. Europos Parlamentas ragina Komisiją pateikti nepriklausomą 
atlikto darbo vertinimą ir pasiūlyti būdus, kaip tęsti šią iniciatyvą.

D. Nauja suderinta Europos įmonių pelno mokesčio sistema

Rekomendacija D1 .Įsiskolinimui palankaus mokestinio iškraipymo klausimo 
sprendimas

Komisija paskelbė apie iniciatyvą, kuria siekiama sušvelninti dėl mokesčių atsiradusį 
įsiskolinimui palankų mokestinį iškraipymą įmonėms priimant investavimo sprendimus, jį 
skatina skolos palūkanų atskaitymas iš mokėtinų mokesčių.

Europos Parlamentas ragina Komisiją:

 atlikti išsamų poveikio vertinimą ir įtraukti tvirtas nuostatas dėl kovos su mokesčių 
vengimu būsimame pasiūlyme dėl įsiskolinimui palankų mokestinį iškraipymą 
mažinančios lengvatos; atsižvelgti į tai, kad tokį įsiskolinimui palankų mokestinį 
iškraipymą galima panaikinti numatant naujas išlaidų, susijusių su nuosavo kapitalo 
finansavimu, atskaitymo galimybes arba sumažinant palūkanų atskaitymo galimybes, 
ir primena, kad galimybė apriboti didesnių skolinimosi sąnaudų atskaitymą, kad jos 
neviršytų 20 proc. mokesčių mokėtojo pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos(EBITDA), yra dar vienas sprendimas, kaip sumažinti 
įsiskolinimui palankų mokestinį iškraipymą.

Rekomendacija D2. Bendras mokesčio taisyklių sąvadas Sąjungoje

Vykdant būsimą iniciatyvą BEFIT, Europos Parlamentas ragina Komisiją:

 užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į skirtingus aspektus, kurie sudaro realią įmonės 
ekonominę veiklą (pardavimus, darbo jėgą, turtą);

 pradėti plačias konsultacijas, kuriose dalyvautų valstybės narės, nacionaliniai 
parlamentai ir Europos Parlamentas.

E. Mokesčių administratorių efektyvumas, informacija mokesčių klausimais ir 
duomenų kokybė

Rekomendacija E1. „Eurofisc 2.0“

Europos Parlamentas ragina Komisiją:

 stiprinti Sąjungos kovos su mokestiniu sukčiavimu ekspertų tinklą „Eurofisc“ ir 
suteikti jam pakankamai išteklių, kad būtų galima atlikti bendras rizikos analizes, 
koordinuoti tyrimus ir bendradarbiauti su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF), Europolu ir Europos prokuratūra, visų pirma siekiant tirti sukčiavimą 
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PVM; 

 pateikti pasiūlymą dėl „Eurofisc 2.0“. Pakartoja savo rekomendacijas, pateiktas 
2021 m. rugsėjo 16 d. rezoliucijoje „ES reikalavimų dėl keitimosi informacija 
mokesčių klausimais įgyvendinimas: pažanga, įgyta patirtis ir kliūtys, kurias reikia 
įveikti“. Pažymi, kad „Eurofisc 2.0“ galėtų labai prisidėti prie to, kad mokesčių 
administratoriai galėtų veiksmingai naudotis informacija mokesčių klausimais, 
kuria keičiamasi, ir pagerinti informacijos, kuria keičiamasi, kokybę.
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