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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą (TIS) dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant 
veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo1, laikantis universalumo principo, 
ir primena teisiškai privalomą Komisijos įsipareigojimą iki 2021 m. birželio mėn. 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ES skaitmeninio 
mokesčio kaip nuosavo ištekliaus; pabrėžia teisiškai privalomą Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos įsipareigojimą nedelsiant įgyvendinti šiose veiksmų gairėse nurodytus 
veiksmus, kad jis būtų pradėtas taikyti ne vėliau kaip 2023 m. sausio 1 d.;

2. primena, kad Parlamentas daugelyje pranešimų ir rezoliucijų2 didele balsų dauguma 
pakartotinai patvirtino savo įsipareigojimą nustatyti ES skaitmeninį mokestį kaip 
nuosavą išteklių;

3. pabrėžia, kad pagal TIS, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo, 
Taryba, Parlamentas ir Komisija turi priimti neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio, kuris būtų visiškai įtrauktas į ilgalaikį ES biudžetą kaip 
nuosavas išteklius ir ilgalaikis stabilus pajamų šaltinis; pabrėžia, kad nepriklausomai 
nuo to, ar pagrindinės taisyklės yra nustatytos EBPO, ar ES lygmeniu, pajamos, 
gaunamos iš skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo valstybėse narėse, gali ir turi tapti 
nuosavais ištekliais; mano, kad tokio paties požiūrio reikėtų laikytis ir visų kitų pajamų, 
gautų pagal bet kokį susitarimą EBPO lygmeniu, atžvilgiu;

4. apgailestauja, kad dėl to, jog EBPO nesugebėjo, kaip planuota, iki 2020 m. pabaigos 
pasiekti sutarimo dėl skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo, nepakankamas 
skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas užsitęsė, nes vidutiniškai skaitmeninėms 
įmonėms taikomas tik 9,5 proc. efektyvusis mokesčio tarifas, palyginti su 23,2 proc. 
tarifu, taikomu tradiciniams verslo modeliams3, nors tiek vienos, tiek kitos įmonės 
naudojasi vietos neekonominiais veiksniais, pvz., infrastruktūra ir aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų pasiūla; atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės ekonominės aplinkybės, kai 
nemažai skaitmeninių paslaugų srityje besispecializuojančių tarptautinių korporacijų, 
nepaisant visuotinio nuosmukio, ir toliau gauna pelną, paskatino didelį visuomenės ir 

1 OL L 433I, 2020 12 22, p. 28.
2 Visų pirma savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos 
(OL C 162, 2019 5 10, p. 71), 2018 m. lapkričio 14 d. preliminariame pranešime „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (OL C 363, 2020 10 28, p. 179), 2019 m. spalio 10 d. 
rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius 
(priimti tekstai, P9_TA(2019)0032), 2020 m. gegužės 15 d. rezoliucijoje dėl naujos daugiametės finansinės 
programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano (priimti tekstai, P9_TA(2020)0124), 2020 m. liepos 23 d. 
rezoliucijoje dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų 
(P9_TA(2020)0206) ir 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliucijoje dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos 
nuosavų išteklių sistemos projekto (priimti tekstai, P9_TA(2020)0220).
3 Apskaičiuota remiantis Komisijos poveikio vertinimu, grindžiamu ZEW (2016, 2017) ir ZEW et al. (2017). 
Žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą SWD(2018)0081.
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pačių įmonių reikalavimą užtikrinti vienodas sąlygas ir sąžiningą indėlį siekiant 
socialinio ir ekonominio atsigavimo;

5. tačiau susidomėjęs pažymi pastaruoju metu pastebimą pažangą siekiant bendro požiūrio 
kai kuriose G 20 valstybėse, visų pirma techniniu lygmeniu, kadangi pasaulinio masto 
sprendimas būtų veiksmingiausias, be kita ko, teisingumo mokesčių srityje požiūriu; 
ragina sparčiai pasiekti susitarimą EBPO iki 2021 m. vidurio; vis dėlto mano, jog yra 
tinkamas laikas ir būtina, kad ES per ateinančius mėnesius inicijuotų konkrečius, 
apčiuopiamus ir negrįžtamus politinius ir teisėkūros veiksmus, kuriais būtų spartinamos 
ir skatinamos tarptautinės pastangos kaip standartą užtikrinti didesnį mokesčių 
teisingumą nustatant ES skaitmeninį mokestį, kartu toliau tęsiant tarptautines derybas 
EBPO lygmeniu;

6. pažymi, kad dabartinės įmonių apmokestinimo taisyklės nebeatitinka šiuolaikinių 
pasaulinių, skaitmeninių ir visuomeninių teisingo skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo poreikių; pažymi, kad, nors skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo 
reformos yra pagrįstos nepriklausomai nuo dabartinės krizės, akivaizdu, kad COVID-19 
socialinė ir ekonominė krizė skatina skaitmeninės transformacijos procesus ir kad 
daugelis skaitmeninių ir skaitmenizuotų tarptautinių įmonių pandemijos laikotarpiu 
buvo pelningos ir šiuo metu nemoka tiek mokesčių, kiek turėtų mokėti; pabrėžia poreikį 
reformuoti ir modernizuoti dabartinę mokesčių sistemą, kad būtų sustiprintas viešųjų 
finansų tvarumas ilguoju laikotarpiu; todėl pakartoja, kad ES skaitmeninis mokestis 
padės kovoti su mokesčių bazės erozija, mokesčių vengimu, mokestiniu sukčiavimu ir 
agresyviu mokesčių planavimu apmokestinant perkeliamas mokesčio bazes, užtikrinant 
vienodas sąlygas, padedant atkurti mokesčių teisingumą ir ES piliečių pasitikėjimą 
sistema bei apsaugant ES finansinius interesus; mano, kad gaunamos pajamos būtų 
savaime susijusios su atviromis bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine sąjunga ir 
todėl tai būtų labai tinkamas ir tikras ES nuosavų išteklių pagrindas; pabrėžia, kad šias 
naujas viešųjų pajamų įplaukas paskyrus ES biudžetui būtų galima išspręsti keletą 
probleminių klausimų, susijusių su fiskaliniu lygiavertiškumu ir fiskaliniu 
suderinamumu;

7. ragina laikytis požiūrio, pagal kurį būtų išvengta dvigubo apmokestinimo ir visiško 
neapmokestinimo rizikos ir kuo labiau sumažintos Europos įmonių, ypač MVĮ, 
reikalavimų laikymosi išlaidos; ragina nustatyti mokesčių planavimo ir įgyvendinimo 
taisykles, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti riziką ES piliečiams ir vartotojams 
patirti ekonominį poveikį; yra įsitikinęs, kad iš skaitmeninio mokesčio gautas pajamas 
pavertus ES biudžeto nuosavais ištekliais būtų galima teisingai paskirstyti ir perskirstyti 
šias išlaidas visoms valstybėms narėms;

8. pabrėžia, kad bendras suderintų taisyklių ir įgyvendinimo procedūrų, įtvirtintų ES 
lygmens teisės aktuose, rinkinys lemtų mažesnes valstybių narių mokesčių surinkimo 
institucijų papildomas administracines išlaidas ir gerokai mažesnes reikalavimų 
laikymosi išlaidas, visų pirma skaitmeninio verslo modeliams, kuriuos galima išplėsti 
visoje bendrojoje rinkoje;

9. primena, kad ES skaitmeniniu mokesčiu ir (arba) EBPO taisyklėmis grindžiami nuosavi 
ištekliai, laikantis universalumo principo, neturi būti oficialiai skiriami išlaidoms pagal 
konkrečią programą ar fondą padengti; primena, kad kartu su kitais naujais nuosavais 
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ištekliais jie sudarys bendrąsias pajamas, kurių bendros sumos turėtų pakakti bent jau 
ekonomikos gaivinimo priemonės „Next Generation EU“ grąžinimo išlaidoms padengti; 
primena, kad visos pajamos iš naujų nuosavų išteklių, viršijančios faktinius grąžinimo 
poreikius, ir toliau bus teikiamos į ES biudžetą kaip bendrosios pajamos;

10. primena, kad, kaip nurodyta TIS II priedo G punkte, institucijos pripažįsta, jog naujų 
nuosavų išteklių krepšelio nustatymas turėtų padėti užtikrinti tinkamą Sąjungos išlaidų 
finansavimą DFP;

11. laikosi nuomonės, kad iš ES skaitmeninio mokesčio gautos pajamos turi būti įtrauktos į 
naujų nuosavų išteklių krepšelį, kurio pajamų pakaks bent būsimoms su Ekonomikos 
gaivinimo priemonės dotacijų komponentu susijusioms grąžinimo išlaidoms 
(pagrindinei sumai ir palūkanoms) iš ES biudžeto padengti, kurios, kaip manoma, nuo 
2028 m. iki 2058 m. vidutiniškai sudarys apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus, kartu vengiant mažinti išlaidas ES programoms; pažymi, 
kad pajamų sąmatos siekia nuo kelių milijardų eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip tiksli mokesčio bazės apibrėžtis, 
apmokestinamasis subjektas, apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas ir mokesčio 
tarifas, taip pat ekonomikos augimo rodikliai atitinkamuose sektoriuose; pažymi, kad 
siekiant atkurti mokesčių teisingumą ir vienodas sąlygas sektoriams, minimalus 
mokesčio tarifas arba suma turėtų būti apibrėžti taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas 
apmokestinimas, proporcingas vidutiniam efektyviajam mokesčio tarifui, taikomam 
tradicinių tarptautinių įmonių pelnui 27 ES valstybėse narėse;

12. pabrėžia, kad sukūrus naujų nuosavų išteklių krepšelį, kaip numatyta TIS veiksmų 
gairėse, įskaitant ES skaitmeninį mokestį, padidės ES finansinis savarankiškumas ir jos 
gebėjimas patenkinti ES piliečių lūkesčius, susijusius su ES strateginiais politikos 
tikslais, pvz., sąžininga ir stipria Europos bendrąja rinka, Europos žaliuoju kursu, 
grindžiamu teisinga pertvarka, Europos socialinių teisių ramsčiu ir skaitmenine 
transformacija, taip pat ES pridėtinės vertės, užtikrinančios didelį veiksmingumą, 
palyginti su nacionalinėmis išlaidomis, sukūrimu;

13. primena, kad pajamomis, gautomis iš ES skaitmeninio mokesčio, turi būti prisidedama 
prie ekonomikos gaivinimo priemonės lėšų grąžinimo ir Sąjungos programų ir fondų 
išlaidų finansavimo; atsižvelgdamas į tai, dar kartą patvirtina, kad bet kokia valstybių 
narių iš skaitmeninių mokesčių gaunamų pajamų dalis turėtų būti griežtai proporcinga 
jų patiriamoms surinkimo išlaidoms ir neturėtų nepagrįstai pakenkti ES biudžetui;

14. mano, kad labai svarbu apsaugoti ir plėtoti skaitmenines paslaugas teikiančius 
startuolius ir MVĮ, užtikrinant jiems teisingą mokestinę aplinką, ir skatinti skaitmenines 
inovacijas bei skaitmeninių aspektų mokslinius tyrimus; primena, kad 2018 m. 
Parlamentas rekomendavo sukurti ES skaitmeninių paslaugų mokestį, kuris nebūtų 
orientuotas į MVĮ ir startuolius dėl nustatytos aukštos visame pasaulyje gaunamų 
pajamų ir Sąjungoje apmokestinamų pajamų ribos; pritaria tokiam bendram požiūriui ir 
prašo nustatyti skaitmeninį mokestį, kurį taikant būtų gaunamos didelės pajamos iš 
didelės dalies skaitmeninių paslaugų, pvz., reklamos ir duomenų pardavimo;

15. primygtinai ragina Komisiją įtraukti Parlamento poziciją rengiant pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl ES skaitmeninio mokesčio kaip nuosavo 
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ištekliaus ir peržiūrėto sprendimo dėl nuosavų išteklių, ir ragina Tarybą skubiai priimti 
pasiūlymą, laikantis veiksmų gairių; ragina institucijas greitai ir konstruktyviai įsitraukti 
į nuolatinį dialogą, kaip numatyta sutartose nuosavų išteklių veiksmų gairėse; 
primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybą patvirtinti ES tvirtos lyderystės vaidmenį 
pasauliniu mastu dedant pastangas užtikrinti teisingesnį apmokestinimą, tuo tikslu 
imantis skubių ir ryžtingų veiksmų, kad skaitmeninis mokestis kaip nuosavas išteklius 
būtų nustatytas 2021 m.
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