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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl 
administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2020)0314),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 ir 115 straipsnius, pagal 
kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0213/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pastaraisiais metais Komisija 
stebėjo Direktyvos 2011/16/ES4 taikymą ir 
2019 m. baigė ją vertinti. Nors automatinių 
informacijos mainų srityje padaryta didelė 
pažanga, dar reikia tobulinti esamas 
nuostatas, susijusias su visų formų 
informacijos mainais ir administraciniu 

(2) pastaraisiais metais Komisija 
stebėjo Direktyvos 2011/16/ES4 taikymą ir 
2019 m. baigė ją vertinti. Nors automatinių 
informacijos mainų srityje padaryta didelė 
pažanga, dar reikia tobulinti esamas 
nuostatas, susijusias su visų formų 
informacijos mainais ir administraciniu 



PE658.793v01-00 6/30 PR\1214608LT.docx

LT

bendradarbiavimu; bendradarbiavimu. Be to, reikėtų didinti 
valstybių narių pajėgumus tvarkyti 
gaunamos finansinės informacijos kiekį ir 
didinti mokesčių administratorių 
finansinius, žmogiškuosius ir IT išteklius;

__________________ __________________
4 Europos Komisija, Komisijos tarnybų 
darbinis dokumentas, Tarybos direktyvos 
2011/16/ES dėl administracinio 
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir 
panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB 
vertinimas, SWD(2019)328 final.

4 Europos Komisija, Komisijos tarnybų 
darbinis dokumentas, Tarybos direktyvos 
2011/16/ES dėl administracinio 
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir 
panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB 
vertinimas, SWD(2019)328 final.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 

(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, laikantis Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo 
jurisprudencijos, pagal kurią nustatyta, 
kad naudojant terminą „numatomas 
reikalingumas“ siekiama suteikti 
galimybę kuo didesniu mastu keistis 
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išankstinių tarpvalstybinių sprendimų arba 
išankstinės kainodaros tvarkos;

informacija mokesčių srityje. 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;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant, kad mokesčių mokėtojai 
būtų tinkamai ir visapusiškai informuoti, 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos turėtų atskleisti pajamų 
kategorijas, kurių informacija 
automatiškai dalijamasi su kitų valstybių 
narių ir trečiųjų šalių ar jurisdikcijų 
valdžios institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisijai atlikus Direktyvos 
2011/16/ES vertinimą nustatyta, kad reikia 
nuosekliai stebėti šios direktyvos taikymo 
ir nacionalinių nuostatų, kuriomis ji 
perkeliama į nacionalinę teisę ir sudaromos 
sąlygos šiam taikymui, veiksmingumą. 
Kad Komisija galėtų toliau tinkamai stebėti 
ir vertinti automatinių informacijos mainų 

(16) Komisijai atlikus Direktyvos 
2011/16/ES vertinimą nustatyta, kad reikia 
nuosekliai stebėti šios direktyvos taikymo 
ir nacionalinių nuostatų, kuriomis ji 
perkeliama į nacionalinę teisę ir sudaromos 
sąlygos šiam taikymui, veiksmingumą. 
Kad Komisija galėtų toliau tinkamai stebėti 
ir vertinti automatinių informacijos mainų 
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pagal Direktyvą 2011/16/ES 
veiksmingumą, valstybės turėtų būti 
įpareigojamos Komisijai kasmet teikti 
statistinius šių mainų duomenis;

pagal Direktyvą 2011/16/ES 
veiksmingumą, valstybės turėtų būti 
įpareigojamos Komisijai kasmet teikti 
statistinius šių mainų duomenis. Jos taip 
pat turėtų kasmet Komisijai pateikti 
svarbią informaciją, susijusią su 
tinkamam tos direktyvos įgyvendinimui 
kylančiomis kliūtimis;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) daugiašalė kontrolė, vykdoma 
naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1286/20135 nustatyta 
programa „Fiscalis 2020“, parodė 
koordinuotos vieno arba daugiau mokesčių 
mokėtojų, dėl kurių dviejų arba daugiau 
Sąjungos mokesčių administratorių turi 
bendrų arba vienas kitą papildančių 
interesų, kontrolės naudą. Kadangi nėra 
aiškiai nustatyto bendrų auditų teisinio 
pagrindo, šie bendri veiksmai šiuo metu 
vykdomi remiantis kartu aiškinant 
Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl 
užsienio pareigūnų buvimo kitos valstybės 
narės teritorijoje ir vienalaikių patikrinimų. 
Vis dėlto daugeliu atvejų ši praktika 
pasirodė esanti nepakankama ir jai trūko 
teisinio aiškumo bei tikrumo;

(19) daugiašalė kontrolė, vykdoma 
naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1286/20135 nustatyta 
programa „Fiscalis 2020“, parodė 
koordinuotos vieno arba daugiau mokesčių 
mokėtojų, dėl kurių dviejų arba daugiau 
Sąjungos mokesčių administratorių turi 
bendrų arba vienas kitą papildančių 
interesų, kontrolės naudą. Todėl 
patikrinimai vietoje ir bendri auditai 
turėtų būti Sąjungos mokesčių 
administratorių bendradarbiavimo dalis. 
Kadangi nėra aiškiai nustatyto bendrų 
auditų teisinio pagrindo, šie bendri 
veiksmai šiuo metu vykdomi remiantis 
kartu aiškinant Direktyvos 2011/16/ES 
nuostatas dėl užsienio pareigūnų buvimo 
kitos valstybės narės teritorijoje ir 
vienalaikių patikrinimų. Vis dėlto daugeliu 
atvejų ši praktika pasirodė esanti 
nepakankama ir jai trūko teisinio aiškumo 
bei tikrumo;

__________________ __________________
5 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1286/2013, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. Europos Sąjungos mokesčių 
sistemų veikimo gerinimo veiksmų 

5 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1286/2013, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. Europos Sąjungos mokesčių 
sistemų veikimo gerinimo veiksmų 



PR\1214608LT.docx 9/30 PE658.793v01-00

LT

programa („Fiscalis 2020“) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1482/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 25).

programa („Fiscalis 2020“) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1482/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 25).

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų galima užtikrinti proceso 
veiksmingumą, atsakymai į prašymus dėl 
bendrų auditų turėtų būti pateikiami per 
nustatytą laikotarpį. Prašymų atmetimas 
turėtų būti tinkamai pagrindžiamas. 
Bendriems auditams turėtų būti taikoma tos 
valstybės narės, kurioje vykdomi 
atitinkami audito veiksmai, procedūrinė 
tvarka. Atitinkamai ir atliekant bendrą 
auditą surinktus įrodymus turėtų 
tarpusavyje pripažinti dalyvaujančios 
valstybės narės. Taip pat svarbu, kad 
kompetentingos institucijos sutartų dėl 
atvejo faktų bei aplinkybių ir stengtųsi 
sutarti dėl to, kaip aiškinti audituojamo (-ų) 
asmens (-ų) mokesčių mokėtojo statusą. 
Siekiant užtikrinti galimybę įgyvendinti 
bendro audito rezultatą dalyvaujančiosiose 
valstybėse narėse, galutinės ataskaitos 
teisinė vertė turėtų prilygti atitinkamų 
nacionalinių dokumentų, kurie parengiami 
atlikus auditą dalyvaujančiosiose 
valstybėse narėse, teisinei vertei. Prireikus 
valstybės narės turėtų užtikrinti teisinį 
atitinkamo koregavimo pagrindą;

(21) kad būtų galima užtikrinti proceso 
veiksmingumą, atsakymai į prašymus dėl 
bendrų auditų turėtų būti pateikiami per 
nustatytą laikotarpį. Prašymų atmetimas 
turėtų būti tinkamai pagrindžiamas, o 
besikreipiančiajai institucijai turėtų būti 
suteikta teisė gauti atsakymą. Bendriems 
auditams turėtų būti taikoma tos valstybės 
narės, kurioje vykdomi atitinkami audito 
veiksmai, procedūrinė tvarka. Atitinkamai 
ir atliekant bendrą auditą surinktus 
įrodymus turėtų tarpusavyje pripažinti 
dalyvaujančios valstybės narės. Taip pat 
svarbu, kad kompetentingos institucijos 
sutartų dėl atvejo faktų bei aplinkybių ir 
stengtųsi sutarti dėl to, kaip aiškinti 
audituojamo (-ų) asmens (-ų) mokesčių 
mokėtojo statusą. Siekiant užtikrinti 
galimybę įgyvendinti bendro audito 
rezultatą dalyvaujančiosiose valstybėse 
narėse, galutinės ataskaitos teisinė vertė 
turėtų prilygti atitinkamų nacionalinių 
dokumentų, kurie parengiami atlikus auditą 
dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, 
teisinei vertei. Prireikus valstybės narės 
turėtų užtikrinti teisinį atitinkamo 
koregavimo pagrindą;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį 
į tai, kad ne tik mokesčių administratorių 
informacijos mainai, bet ir jų dalijimasis 
geriausia patirtimi prisideda prie 
veiksmingesnio mokesčių surinkimo. 
Valstybės narės, laikydamosi programos 
„Fiscalis 2020“, turėtų teikti pirmenybę 
mokesčių administratorių dalijimuisi 
geriausia patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) bet koks asmens duomenų 
tvarkymas pagal Direktyvą 2011/16/ES 
turėtų ir toliau atitikti reglamentus (ES) 
2016/679 ir (ES) 2018/1725. Direktyvoje 
2011/16/ES duomenų tvarkymas 
numatytas vien siekiant tarnauti bendram 
viešajam interesui, visų pirma 
apmokestinimo srityje, būtent kovos su 
mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu 
ir mokesčių vengimu, mokestinių pajamų 
užtikrinimo ir teisingo apmokestinimo 
skatinimo srityse, o tai stiprina socialinės, 
politinės ir ekonominės įtraukties 
valstybėse narėse galimybes. Todėl 
Direktyvoje 2011/16/ES nuorodos į 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus dėl 
duomenų apsaugos turėtų būti 
atnaujintos ir papildytos šioje direktyvoje 
nustatytomis taisyklėmis;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga 
institucija automatinių mainų būdu pateikia 
kitos valstybės narės kompetentingai 
institucijai visą turimą su rezidentais šioje 
kitoje valstybėje narėje susijusią 
informaciją apie šias konkrečias pajamų ir 
kapitalo kategorijas, kaip jos suprantamos 
pagal informaciją teikiančios valstybės 
narės nacionalinės teisės aktus:

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga 
institucija automatinių mainų būdu pateikia 
kitos valstybės narės kompetentingai 
institucijai visą turimą arba pagrįstai 
galimą teikti su rezidentais šioje kitoje 
valstybėje narėje susijusią informaciją apie 
šias konkrečias pajamų ir kapitalo 
kategorijas, kaip jos suprantamos pagal 
informaciją teikiančios valstybės narės 
nacionalinės teisės aktus:

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet informuoja 
Komisiją apie bent dvi pirmoje pastraipoje 
nurodytas pajamų ir kapitalo kategorijas, 
dėl kurių jos teikia su kitos valstybės narės 
rezidentais susijusią informaciją.

Valstybės narės kasmet informuoja 
Komisiją apie visas pirmoje pastraipoje 
nurodytas pajamų ir kapitalo kategorijas, 
dėl kurių jos teikia su kitos valstybės narės 
rezidentais susijusią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
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Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės 
narės informuoja Komisiją apie bent 
keturias iš 1 dalyje išvardytų kategorijų, 
dėl kurių kiekvienos valstybės narės 
kompetentinga institucija, vykdydama 
automatinius mainus, teikia kitos valstybės 
narės kompetentingai institucijai su 
rezidentais šioje kitoje valstybėje narėje 
susijusią informaciją. Ši informacija turi 
būti susijusi su 2024 m. sausio 1 d. arba 
vėliau prasidedančiais mokestiniais 
laikotarpiais.“;

2. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės 
narės informuoja Komisiją apie visas 1 
dalyje išvardytas kategorijas, dėl kurių 
kiekvienos valstybės narės kompetentinga 
institucija, vykdydama automatinius 
mainus, teikia kitos valstybės narės 
kompetentingai institucijai su rezidentais 
šioje kitoje valstybėje narėje susijusią 
informaciją. Ši informacija turi būti 
susijusi su 2024 m. sausio 1 d. arba vėliau 
prasidedančiais mokestiniais 
laikotarpiais.“;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 3 dalies pirma pastraipa 
išbraukiama.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3a dalies 2 pastraipos a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 3a dalies antros pastraipos a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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punktas pakeičiamas taip:
a) kiekvieno praneštino asmens, kuris 
yra sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę, 
adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo 
numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir 
vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai 
susiję su subjektu, kuris yra sąskaitos 
turėtojas ir kuris pritaikius išsamaus 
patikrinimo taisykles, atitinkančias 
prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas 
turinčiu vieną ar kelis 
kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra 
praneštini asmenys, tokio subjekto 
pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno 
praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, 
MMIN ir gimimo datą bei vietą;

„a) kiekvieno praneštino asmens, kuris 
yra tikrasis naudą gaunantis sąskaitos 
turėtojas, vardą, pavardę, adresą, mokesčių 
mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) 
(MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio 
asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, 
kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris 
pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, 
atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, 
pripažintas turinčiu vieną ar kelis 
kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra 
praneštini asmenys, tokio subjekto 
pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno 
praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, 
MMIN ir gimimo datą bei vietą;“;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
Valstybės narės, kurioje išankstinis 
tarpvalstybinis sprendimas arba išankstinė 
kainodaros tvarka buvo priimti, iš dalies 
pakeisti ar atnaujinti po 2016 m. gruodžio 
31 d., kompetentinga institucija 
automatinių mainų būdu pateikia 
informaciją apie tai visų kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms ir 
Europos Komisijai, apsiribojant šio 
straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, 
laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų 
taikytinų praktinių nuostatų.

„Valstybės narės, kurioje išankstinis 
tarpvalstybinis sprendimas arba išankstinė 
kainodaros tvarka arba kitokio tipo 
tarpvalstybinio pobūdžio neoficiali tvarka 
buvo priimti, iš dalies pakeisti ar atnaujinti, 
jeigu sprendimas arba tvarka vis dar 
galioja, nepažeidžiant 4 dalies, 
kompetentinga institucija automatinių 
mainų būdu pateikia informaciją apie tai 
visų kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Europos Komisijai, 
apsiribojant šio straipsnio 8 dalyje 
nustatytais atvejais, laikydamasi pagal 21 
straipsnį priimtų taikytinų praktinių 
nuostatų.“;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 2 dalies ketvirta pastraipa 
išbraukiama.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ab) 4 dalis išbraukiama.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a c papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ac) įterpiama ši dalis:
„4a. remiantis 1 ir 2 dalimis, keičiamasi 
6 dalyje nurodyta informacija apie 
išankstinius sprendimus, kaip antai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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nacionalinius mokesčių sprendimus ir 
kitą neoficialią tvarką, kuri neįtraukta į 1 
dalį.“;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 6 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 6 dalies a punktas pakeičiamas 
taip:

a) asmens, išskyrus fizinį asmenį, ir 
prireikus asmenų grupės, kuriai jis 
priklauso, identifikavimo duomenis;

„a) asmens, įskaitant fizinius asmenis, 
ir prireikus asmenų grupės, kuriai jis 
priklauso, identifikavimo duomenis;“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išankstinio tarpvalstybinio 
sprendimo arba išankstinės kainodaros 
tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos 
verslo veiklos arba sandorio ar sandorių 
aprašymą ir visą kitą informaciją, kuria 
remiantis kompetentingai institucijai gali 
būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais 
susijusią riziką, neatskleidžiant 
komercinės, pramoninės ar profesinės 
paslapties, komercinio proceso arba 
informacijos, kurią atskleidus būtų pažeista 

b) išankstinio tarpvalstybinio 
sprendimo arba išankstinės kainodaros 
tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos 
verslo veiklos arba sandorio ar sandorių 
aprašymą, visą susijusį tiesioginį ir 
netiesioginį poveikį mokesčiams, pvz., 
galiojančius mokesčių tarifus, ir visą kitą 
informaciją, kuria remiantis 
kompetentingai institucijai gali būti 
lengviau įvertinti galimą su mokesčiais 
susijusią riziką, neatskleidžiant 
komercinės, pramoninės ar profesinės 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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viešoji tvarka;“; paslapties, komercinio proceso arba 
informacijos, kurią atskleidus būtų pažeista 
viešoji tvarka;“;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ac straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) finansinės sąskaitos, į kurią 
įmokamas arba įskaitomas atlygis, 
identifikatorių, jei duomenis teikiantis 
platformos operatorius jį turi, ir valstybės 
narės, kurioje pardavėjas yra rezidentas, 
kompetentinga institucija nėra pranešusi 
visų kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms apie tai, 
kad neketina naudoti finansinės sąskaitos 
identifikatoriaus šiuo tikslu;

h) finansinės sąskaitos, į kurią 
įmokamas arba įskaitomas atlygis, 
identifikatorių, jei duomenis teikiantis 
platformos operatorius jį turi;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 8b straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Komisija ne vėliau kaip 2019 m. 
sausio 1 d. pateikia ataskaitą, kurioje 
apžvelgiami ir įvertinami pagal šio 
straipsnio 1 dalį gauti statistiniai duomenys 
ir informacija tokiais klausimais kaip 
automatinių informacijos mainų 
administracinės bei kitos atitinkamos 
išlaidos ir teikiama nauda, taip pat su jais 
susiję praktiniai aspektai. Komisija 
prireikus pateikia Tarybai pasiūlymą dėl 8 
straipsnio 1 dalyje nustatytų kategorijų ir 
sąlygų, įskaitant sąlygą, kad informacija 
apie rezidentus kitose valstybėse narėse 
turi būti prieinama, arba dėl 8 straipsnio 3a 
dalyje nurodytų punktų, arba dėl abiejų šių 
klausimų.

2. Komisija ne vėliau kaip 2022 m. 
sausio 1 d. pateikia ataskaitą, kurioje 
apžvelgiami ir įvertinami pagal šio 
straipsnio 1 dalį gauti statistiniai duomenys 
ir informacija tokiais klausimais kaip 
veiksmingas valstybių narių gautų 
duomenų naudojimas mokesčių ar kitais 
tikslais, automatinių informacijos mainų 
administracinės bei kitos atitinkamos 
išlaidos ir teikiama nauda, taip pat su jais 
susiję praktiniai aspektai. Komisija pateikia 
Tarybai pasiūlymą dėl 8 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų kategorijų ir sąlygų, įskaitant 
sąlygą, kad informacija apie rezidentus 
kitose valstybėse narėse turi būti prieinama 
arba turi būti sudaromos sąlygos ją gauti, 
arba dėl 8 straipsnio 3a dalyje nurodytų 
punktų, įskaitant tikrąją nuosavybę.

Taryba, nagrinėdama Komisijos pateiktą 
pasiūlymą, įvertina galimybę toliau 
stiprinti automatinių informacijos mainų 
veiksmingumą ir veikimą bei kelti jų 
kokybę, siekiant nustatyti, kad:

Taryba, nagrinėdama Komisijos pateiktą 
pasiūlymą, įvertina galimybę toliau 
stiprinti automatinių informacijos mainų 
veiksmingumą ir veikimą bei kelti jų 
kokybę, siekiant nustatyti, kad:

a) kiekvienos valstybės narės 
kompetentinga institucija automatinių 
mainų būdu pateiktų kitos valstybės narės 
kompetentingai institucijai informaciją 
apie mokestinius laikotarpius nuo 
2019 m. sausio 1 d., susijusią su 
rezidentais toje kitoje valstybėje narėje, 
apie visas 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
pajamų ir kapitalo kategorijas, kurios turi 
būti pripažįstamos pagal informaciją 
pateikiančios valstybės narės nacionalinės 
teisės aktus, bei

a) kad valstybės narės teiktų pajamų 
ir kapitalo kategorijų sąrašus, išdėstytus 8 
straipsnio 1 dalyje, ir jie būtų prieinami, 
net jeigu šiuo metu jie nėra prieinami, 
taip pat būtų vykdomi atitinkami jų 
mainai;

b) į 8 straipsnio 1 ir 3a dalyse b) 8 straipsnio 3a dalyje išdėstytų 
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pateiktus kategorijų ir punktų sąrašus dar 
būtų įtraukta kitų kategorijų ir punktų, 
įskaitant autorinius atlyginimus. 

punktų sąrašai būtų išplėsti į juos 
įtraukiant tikrosios nuosavybės duomenis 
ir siekiant kovoti su apėjimu nustatant 
antrą arba kelias mokesčių mokėtojo 
rezidavimo vietas;
c) valstybėms narėms paprastai būtų 
leidžiama gautą informaciją naudoti 
kitais nei 16 straipsnio 1 dalyje nurodytais 
tikslais;
d) veiksmingas duomenų naudojimas 
būtų tinkamai įvertintas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant keistis 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta informacija, vienos valstybės 
narės kompetentinga institucija gali prašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kad, laikantis pastarosios 
institucijos nustatytos procedūrinės 
tvarkos, besikreipiančiosios 
kompetentingos institucijos įgaliotieji 
pareigūnai galėtų:

Siekiant keistis 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta informacija, vienos valstybės 
narės kompetentinga institucija gali prašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kad, laikantis pastarosios 
institucijos nustatytos procedūrinės 
tvarkos, besikreipiančiosios 
kompetentingos institucijos įgaliotieji 
pareigūnai galėtų:

a) būti tose patalpose, kuriose 
valstybės narės, į kurią kreipiamasi, 
administracinės institucijos atlieka savo 
pareigas;

b) būti vietoje per valstybės narės, į 
kurią kreipiamasi, teritorijoje atliekamus 
administracinius tyrimus;

a) būti tose patalpose, kuriose 
valstybės narės, į kurią kreipiamasi, 
administracinės institucijos atlieka savo 
pareigas;

b) būti vietoje per valstybės narės, į 
kurią kreipiamasi, teritorijoje atliekamus 
administracinius tyrimus;

c) tinkamais atvejais dalyvauti 
valstybės narės, į kurią kreipiamasi, 
atliekamuose administraciniuose tyrimuose 
naudojantis elektroninėmis ryšio 

c) tinkamais atvejais dalyvauti 
valstybės narės, į kurią kreipiamasi, 
atliekamuose administraciniuose tyrimuose 
naudojantis elektroninėmis ryšio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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priemonėmis. priemonėmis.

Į pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą 
kompetentinga institucija atsako per 30 
dienų, besikreipiančiajai institucijai 
patvirtindama savo sutikimą arba 
pateikdama motyvuotą prašymo atmetimą.

Į pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą 
kompetentinga institucija atsako per 30 
dienų, besikreipiančiajai institucijai 
patvirtindama savo sutikimą arba 
pateikdama motyvuotą prašymo atmetimą.

Tais atvejais, kai pateikiamas motyvuotas 
atmetimas, besikreipiančioji institucija 
gali dar kartą kreiptis į kompetentingą 
instituciją ir pateikti papildomus 
dokumentus, kad būtų gautas leidimas jos 
pareigūnui atlikti 1 dalies a, b ar c 
punktuose nurodytas užduotis. 
Kompetentinga institucija atsako į antrąjį 
prašymą per 30 dienų nuo jo gavimo.

Jei prašoma informacija yra dokumentuose, 
kuriais gali naudotis institucijos, į kurią 
kreipiamasi, pareigūnai, 
besikreipiančiosios institucijos 
pareigūnams duodamos tų dokumentų 
kopijos.

Jei prašoma informacija yra dokumentuose, 
su kuriais gali susipažinti institucijos, į 
kurią kreipiamasi, pareigūnai, 
besikreipiančiosios institucijos 
pareigūnams pateikiamos šių dokumentų 
kopijos.“;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Direktyva 2011/16/ES
12a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienos valstybės narės 
kompetentingai institucijai paprašius kitos 
valstybės narės (arba kitų valstybių narių) 
kompetentingos institucijos atlikti vieno 
arba daugiau asmenų, dėl kurių visos 
atitinkamos valstybės narės turi bendrų 
arba vienas kitą papildančių interesų, 
bendrą auditą, institucijos, į kurias 
kreipiamasi, į šį prašymą atsako per 30 
dienų nuo jo gavimo.

2. Vienos ar kelių valstybių narių 
kompetentingai institucijai paprašius kitos 
valstybės narės (arba kitų valstybių narių) 
kompetentingos institucijos atlikti vieno 
arba daugiau asmenų, dėl kurių visos 
atitinkamos valstybės narės turi bendrų 
arba vienas kitą papildančių interesų, 
bendrą auditą, institucijos, į kurias 
kreipiamasi, į šį prašymą atsako per 30 
dienų nuo jo gavimo.

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Direktyva 2011/16/ES
12a straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės kompetentingos 
institucijos prašymas atlikti bendrą auditą 
gali būti atmetamas dėl motyvuotų 
priežasčių, pirmiausia dėl bet kurios iš šių 
priežasčių:

3. Valstybės narės kompetentingos 
institucijos prašymas atlikti bendrą auditą 
gali būti atmetamas dėl motyvuotų 
priežasčių dėl šių priežasčių:

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Direktyva 2011/16/ES
12a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atmesdama prašymą institucija, į kurią 
kreipiamasi, nurodo besikreipiančiajam 
asmeniui (besikreipiantiesiems asmenims) 
šio prašymo atmetimo priežastis.

Atmesdama prašymą institucija, į kurią 
kreipiamasi, nurodo besikreipiančiajam 
asmeniui (besikreipiantiesiems asmenims), 
dėl kurios iš 3 dalyje nurodytų dviejų 
priežasčių prašymas atmestas.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavus valstybės narės 2. Pagal šią direktyvą gauta 
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kompetentingos institucijos, kuri pateikia 
informaciją pagal šią direktyvą, leidimą ir 
tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal 
informaciją gaunančios kompetentingos 
institucijos valstybės narės teisės aktus, 
pagal šią direktyvą gauta informacija ir 
dokumentai gali būti naudojami ir kitais 
nei 1 dalyje nurodytais tikslais. 

informacija ir dokumentai valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali būti 
naudojami ir kitais nei 1 dalyje nurodytais 
tikslais tik tuo atveju, jei tai leidžiama 
pagal informaciją gaunančios 
kompetentingos institucijos valstybės 
narės teisės aktus.

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga 
institucija visų kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
kitų nei 1 dalyje nurodytų tikslų, kuriais 
pagal jos nacionalinės teisės aktus gali 
būti naudojama informacija ir 
dokumentai, Informaciją gaunanti 
kompetentinga institucija gautą 
informaciją ir dokumentus be pirmoje 
pastraipoje nurodyto leidimo gali naudoti 
bet kuriuo iš informaciją pateikiančios 
valstybės narės sąraše nurodytu tikslu.“;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 4 dalis išbraukiama.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23 straipsnio 2 dalis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pagal savo 
jurisdikciją išnagrinėja ir įvertina 
administracinio bendradarbiavimo pagal 
šią direktyvą veiksmingumą kovojant su 
mokesčių slėpimu bei vengimu ir kasmet 
pateikia Komisijai savo vertinimo 
rezultatus.“;

2. Valstybės narės pagal savo 
jurisdikciją išnagrinėja ir įvertina 
administracinio bendradarbiavimo pagal 
šią direktyvą veiksmingumą kovojant su 
mokesčių slėpimu bei vengimu ir kasmet 
pateikia Komisijai savo vertinimo 
rezultatus. Tie rezultatai skelbiami viešai, 
atsižvelgiant į mokesčių mokėtų teises ir 
laikantis konfidencialumo. Ši informacija 
neišskaidoma tiek, kad ją būtų galima 
priskirti vienam mokesčių mokėtojui.“;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

17a) 23a straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą 
informaciją laiko konfidencialia 
vadovaudamasi Sąjungos institucijoms 
taikomomis nuostatomis; ši informacija 
gali būti naudojama tik tais tikslais, kurių 
reikia siekiant nustatyti, ar valstybės 
narės laikosi šios direktyvos ir kokiu 
mastu jos laikosi.

„1. Komisija pagal šią direktyvą gautą 
informaciją laiko konfidencialia tuo atveju, 
jei ją galima priskirti vienam mokesčių 
mokėtojui ir ją atskleidus būtų pažeistos 
mokesčių mokėtojų teisės.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informacija, kurią valstybė narė 
pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip 
pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos 
Komisija parengė naudodamasi tokia 
informacija, gali būti perduoti kitoms 
valstybėms narėms. Šiai perduotai 
informacijai taikomi tarnybinės paslapties 
reikalavimai ir suteikiama tokia pati 
apsauga, kokia suteikiama panašaus 
pobūdžio informacijai pagal ją gavusios 
valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

2. Informacija, kurią valstybė narė 
pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip 
pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos 
Komisija parengė naudodamasi tokia 
priskirtina informacija, gali būti perduoti 
kitoms valstybėms narėms. Šiai perduotai 
informacijai taikomi tarnybinės paslapties 
reikalavimai ir suteikiama tokia pati 
apsauga, kokia suteikiama panašaus 
pobūdžio informacijai pagal ją gavusios 
valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos 
parengtas ataskaitas ir dokumentus 
valstybės narės gali naudoti tik analizės 
tikslais, ir jie negali būti skelbiami ar 
pateikiami jokiam kitam asmeniui ar 
įstaigai negavus aiškaus Komisijos 
sutikimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas abejoja, kad ši dalis atitinka galiojantį 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti 
su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į pirmą ir antrą 
pastraipas, Komisija gali kasmet skelbti 
anonimintas jai pagal 23 straipsnio 4 dalį 
valstybių narių pateiktų statistinių 
duomenų santraukas.“;

Komisija kasmet skelbia anonimintas jai 
pagal 23 straipsnio 4 dalį valstybių narių 
pateiktų statistinių duomenų santraukas.“;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, 
priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių 
su 8aa, 8ab ir 8ac straipsniais, pažeidimus, 
ir imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, 
priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių 
su 8aa, 8ab ir 8ac straipsniais, pažeidimus, 
ir imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti pagal V priedą. 
Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 20 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
25b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a) Papildoma šiuo straipsniu:
„25b straipsnis
Peržiūros nuostata
Praėjus dvejiems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija įvertina, 
ar duomenis teikiantys platformų 
operatoriai įgyvendino prievolę teikti 
duomenis, ir, jei reikia, ji gali pateikti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl Europos priežiūros 
pareigūno pareigų sukūrimo.“;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame priede, remiantis 25a straipsniu, 
taip pat pateikti keli pasiūlymai dėl 
sankcijų, kurias gali taikyti valstybės 
narės.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO I skirsnio A punkto 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Neįtrauktas duomenis teikiantis 
platformos operatorius – duomenis 
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teikiantis platformos operatorius, kurio 
trejų metų pajamos neviršija 
100 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO I skirsnio A punkto 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Neįtraukta atitinkama veikla – bet 
kokie neatlygintini ir nepiniginiai prekių 
ir paslaugų mainai.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO IV skirsnio C punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija įvertina 
administracinių procedūrų veiksmingumą 
ir išsamaus patikrinimo procedūrų bei 
duomenų teikimo reikalavimų 
įgyvendinimo kokybę. Jeigu reikia 
pagerinti padėtį, prie šio vertinimo gali 
būti pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.

Or. en
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO IV skirsnio F a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fa. Sankcijos už pažeidimus
Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už duomenis teikiančių 
platformų operatorių prievolių teikti 
duomenis pažeidimus. Numatytos 
sankcijos yra veiksmingos, proporcingos 
ir atgrasomos. Valstybės narės raginamos 
užtikrinti bendrą sankcijų rinkinį, kad 
Sąjungoje būtų užtikrintos panašios 
sankcijos ir būtų išvengta registracijos 
pirkimo, atsižvelgiant į taikomų sankcijų 
griežtumą.
Valstybės narės ypač raginamos 
apsvarstyti galimybę priimti sankcijas už 
reguliuojamų mokėjimo metodų 
apribojimus arba papildomų paskesnių 
mokesčių taikymą kiekvienam sandoriui.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

2020 m. liepos 15 d. Komisija paskelbė mokesčių dokumentų rinkinį, į kurį įtrauktos trys 
atskiros, tačiau viena kitą papildančios iniciatyvos, įskaitant veiksmų planą dėl sąžiningo ir 
paprasto apmokestinimo remiant atsigavimą ir pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto iš dalies pakeisti Direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo (DAB7).

DAB7 pasiūlymu siekiama, kad ES mokesčių skaidrumo taisyklės būtų taikomos ir 
skaitmeninėms platformoms. Jeigu šis pasiūlymas bus priimtas, jame numatoma, kad 
valstybės narės automatiškai keisis informacija apie skaitmeninėse platformose pardavėjų 
gaunamas pajamas. Dėl to ne tik bus sudarytos sąlygos nacionalinėms valdžios institucijoms 
nustatyti atvejus, kai mokesčiai turėtų būti mokami, bet ir bus sumažinta administracinė našta, 
kuri tenka platformoms, turinčioms laikytis skirtingų nacionalinių duomenų teikimo 
reikalavimų. Be to, nepakankamas duomenų teikimas apie skaitmeninėse platformose 
gaunamas pajamas skatina nesąžiningą tradicinės ekonomikos ir skaitmeninių platformų 
ekonomikos konkurenciją. Taip pat pasiūlyme siūloma koreguoti tam tikrus Direktyvos 
aspektus, įskaitant, be kita ko, nuostatas dėl mokesčių administratorių bendrų auditų, 
tiesiogiai minimą galimybę vienai valstybei narei pateikti grupinius prašymus kitai valstybei 
narei arba numatomo reikalingumo sąvokos išaiškinimą.

Reikia spręsti ekonomikos skaitmeninimo uždavinius, siekiant užtikrinti, kad naudojantis 
skaitmeninėmis platformomis gaunamų pajamų duomenys būtų tinkamai pateikiami mokesčių 
administratoriams. Tik sukūrę patikimą prievolių teikti duomenis ir apmokestinimo momentų 
atsekamumo sistemą mokesčių administratoriams, galėsime užtikrinti, kad pardavėjų gautos 
pajamos būtų tinkamai apmokestinamos atitinkamose valstybėse narėse ir prisidėtų prie 
didėjančių valstybių narių mokestinių pajamų. Be to, COVID-19 krizė mums priminė, kad 
svarbu apsaugoti viešuosius finansus ir reikia didinti pajamas, kad būtų sprendžiami 
pandemijos sukelti ekonominiai ir socialiniai padariniai, taip pat finansuojamos reikiamos 
būsimos investicijos Europoje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, DAB7 pasiūlymas – svarbus žingsnis, kuriuo 
siekiama toliau kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ir 
didinti informacijos mainus tarp Sąjungos mokesčių administratorių. Todėl Komisijos 
pasiūlymas yra sveikintinas, nes dėl jo mes dar labiau priartėjame prie visapusiškų 
informacijos apie visas ES mokesčių mokėtojų gaunamas pajamas ir įgytą turtą mainų. Taigi 
DAB7 – dar vienas žingsnis kuriant ekonomikos globalizaciją, kuri yra suderinta su sąžiningu 
ir vienodu pajamų ir turto apmokestinimu. Valstybės narės atgaus galimybę veiksmingai, 
vienodai ir sąžiningai apmokestinti visas savo piliečių užsienyje įgytas ar turimas pajamas ir 
turtą, tik jeigu informacija apie pajamas ir turtą bus automatiškai perduodama tarp valstybių. 
Dėl DAB ir visuotinės BDTS priartėjome prie šio tikslo įgyvendinimo. Tačiau artimiausiu 
metu į automatinius informacijos mainus visų pirma reikia visapusiškai įtraukti nekilnojamąjį 
turtą, patikos fondus, įmonių akcijas, kurios sudaro mažiau kaip 25 proc. nuosavybės dalies, 
tam tikrų formų kapitalo prieaugį ir kriptoturtą. Todėl reikia tinkamai pranešti ne tik apie 
teisėtą, bet ir apie tikrąjį savininką. Valstybės narės taip pat turėtų ne tik kliautis turimais 
duomenimis, bet ir siekti padidinti duomenų prieinamumą.

Vis dėlto šį pasiūlymą galima tinkamai pakoreguoti vadovaujantis šiomis rekomendacijomis:

 remiantis 8 straipsniu, reikėtų automatiškai dalytis ne tik valstybės narės turima 
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informacija, bet ir ta informacija, kurią ji galėtų pagrįstai pateikti;

 valstybėms narėms paprastai turėtų būti leidžiama gautą informaciją naudoti kitais nei 
apmokestinimo tikslais. Reikalavimas gauti siunčiančiosios šalies kompetentingos 
institucijos leidimą panaikintas ir informaciją gaunančios kompetentingos institucijos 
valstybė narė gali naudoti informaciją tuo atveju, jei tai leidžiama pagal informaciją 
gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus;

 stiprinti informacijos apie tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinius kainodaros 
susitarimus mainus plečiant taikymo sritį, kad į ją būtų įtraukti neoficialūs sprendimai 
ir nacionaliniai mokesčių sprendimai;

 valstybių narių Europos Komisijai pateikti vertinimai ir analizė turėtų būti skelbiami 
tuo atveju, jei šiuose vertinimuose neatskleidžiama jokia konkrečiam mokesčių 
mokėtojui priskirtina informacija;

 įtraukti prievolę Komisijai kasmet skelbti anonimintas jai valstybių narių pateiktų 
statistinių duomenų santraukas;

 įtraukti neįtrauktos atitinkamos veiklos ir duomenis teikiančių platformų operatorių 
apibrėžtis, kad būtų sumažinta mažoms platformoms tenkanti biurokratinė našta ir 
sudarytos sąlygos į taikymo sritį neįtraukti nepiniginės ir neatlygintinos veiklos;

 nurodyti tam tikrų tipų sankcijas, kurias valstybės narės gali taikyti, jeigu platformos 
nesilaiko savo prievolės, ir raginti valstybes nares suderinti sankcijas, kad būtų 
remiamas vienodas ir veiksmingas reikalavimų įgyvendinimas visose platformose;

 įtraukti peržiūros nuostatą, kad Komisija įvertintų šios prievolės teikti duomenis 
įgyvendinimo veiksmingumą ir apsvarstytų galimybę, jei reikia, sukurti Europos 
priežiūros pareigūno, kuris būtų atsakingas už šios direktyvos įgyvendinimą, pareigas.

Reikėtų pažymėti, kad Taryba sudarė techninio lygmens susitarimą, kuriam ministrai pritaria. 
Deja, dėl šio susitarimo tam tikrose svarbiose srityse DAB7 susilpnėja. Šios toliau išvardytos 
pagrindinės sritys, remiantis Europos Komisijos pasiūlymu, turėtų likti nepakitusios:

 kalbant apie bendrus auditus, Tarybos susitarimu pasiūlymas gerokai susilpnintas 
keliose Europos Komisijos nurodytose srityse, įskaitant tai, kad išbrauktos 
kompetentingų institucijų bendro audito atmetimo pagrįstos priežastys, pratęsti keli 
terminai atsakyti, išbraukta galimybė asmenims prašyti atlikti bendrą auditą ir 
sušvelninti galutinės ataskaitos reikalavimai;

 kalbant apie praneštinus pardavėjus, Taryba siūlo įtraukti savavališkas nekilnojamojo 
turto nuomos veiklos aukščiausias ir žemiausias ribas;

 kalbant apie Direktyvos nuostatų taikymą, Taryba pasiūlė jį atidėti dar vieniems 
metams. Komisija pasiūlė taikyti Direktyvą nuo 2022 m. sausio mėn. Dabar Taryba 
siūlo ją taikyti nuo 2023 m. ir net siūlo taikyti išimtį bendrų auditų taisyklėms; jos 
būtų taikomos tik nuo 2024 m. sausio mėn.

Galiausiai, tenka apgailestauti, kad Taryba tikriausiai neatsižvelgs į Europos Parlamento 
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nuomonę. Reikėtų vertinti, kad tokiais veiksmais prieštaraujama lojalaus bendradarbiavimo 
principams ir Europos Parlamento vaidmeniui konsultacijų procese, kaip nurodyta SESV 115 
straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, verta pakartoti, kad sprendžiant mokesčių srities klausimus 
reikia pereiti prie sprendimų priėmimo kvalifikuota balsų dauguma. Reikėtų rimtai vertinti 
Europos Parlamento vaidmenį tikrinant, kaip rengiamos ir įgyvendinamos Direktyvos dėl 
administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje.


