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Pakeitimas 37 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 

24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo 

įsteigiama Europos priežiūros institucija 

(Europos vertybinių popierių ir rinkų 

institucija), iš dalies keičiamas 

Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 

panaikinamas Komisijos sprendimas 

2009/77/EB1 (ESMA reglamentą), 

  

Or. en 

                                                 
1 OL L 331, 2010 12 15, p. 84. 
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Pakeitimas 38 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 b nurodomoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 

24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo 

įsteigiama Europos priežiūros institucija 

(Europos bankininkystės institucija), iš 

dalies keičiamas Sprendimas 

Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas 

Komisijos sprendimas 2009/78/EB1 (EBI 

reglamentą), 

Or. en 

                                                 
1 OL L 331, 2010 12 15, p. 12. 
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Pakeitimas 39 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi „cum-ex“, arba dividendų 

arbitražo prekybos schemos, reiškia tokią 

prekybą akcijomis, kuria siekiama nuslėpti 

tikrojo akcijų savininko tapatybę ir 

sudaromos galimybės abiem arba kelioms 

dalyvaujančioms šalims reikalauti 

mokesčių nuolaidų, taikomų kapitalo 

prieaugio mokesčiui, kuris buvo sumokėtas 

tik vieną kartą; 

A. kadangi cum ex ir cum cum, 

dividendų spekuliacinės prekybos 

schemos, reiškia tokią prekybą akcijomis, 

kuria siekiama nuslėpti tikrojo akcijų 

savininko tapatybę ir suteikiamos 

galimybės abiem arba kelioms sandorio 

šalims reikalauti mokesčių nuolaidų, 

taikomų kapitalo prieaugio mokesčiui, 

kuris buvo sumokėtas tik vieną kartą; 

Or. en 



 

AM\1170536LT.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 40 

Pakeitimas 40 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi „cum-ex“ skandalas 

visuomenei buvo atskleistas atlikus bendrą 

daugelio Europos naujienų žiniasklaidos 

priemonių tyrimą, kuriame dalyvavo 38 

žurnalistai iš 12 šalių; 

B. kadangi cum ex skandalas 

visuomenei buvo atskleistas 19 Europos 

naujienų žiniasklaidos priemonių grupei 

atlikus bendrą tyrimą, kuriame dalyvavo 

38 žurnalistai iš 12 šalių; 

  

Or. en 
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Pakeitimas 41 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi pranešama, kad 11 

valstybių narių dėl schemos prarado iki 

55,2 mlrd. EUR mokestinių pajamų; 

C. kadangi pranešama, kad 11 

valstybių narių dėl cum ex ir cum cum 

schemų prarado iki 55,2 mlrd. EUR 

mokestinių pajamų; 

Or. en 
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Pakeitimas 42 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ea. kadangi 2016 m. paaiškėjo, kad 

Danijos mokesčių institucija nesiėmė 

veiksmų nepaisant daugelio perspėjimų, 

kad užsienio bendrovės piktnaudžiauja 

Danijos mokesčių taisyklėmis ir klastoja 

dokumentus, kad būtų galima neteisėtai 

kreiptis dėl dividendų mokesčio 

grąžinimo, ir apskaičiuota, kad dėl šio 

piktnaudžiavimo Danijos mokesčių 

institucija prarado daugiau kaip 1,5 mlrd. 

EUR1; 

______________________________ 

1 Europos paskolų ir vystymosi tinklas, 

„Mokesčių žaidimai: lenktynės be 

stabdžių ir Europos vaidmuo remiant 

neteisingą pasaulinę mokesčių sistemą“, 

2017 m., https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Pakeitimas 43 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Eb. kadangi, kaip pranešama, 

Vokietijos vyriausybė jau keletą metų 

žinojo apie šią nesąžiningą mokesčių 

praktiką, bet tik 2015 m. apie šią praktiką 

informavo kitas valstybes nares; kadangi, 

turimais duomenimis, Vokietijos finansų 

ministerija pranešė, kad ji žinojo apie 418 

skirtingų cum ex mokestinio sukčiavimo 

atvejų, kurių bendra vertė lygi 5,7 mlrd. 

EUR; 

Or. en 
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Pakeitimas 44 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi „cum-ex“ schemos turi kai 

kurių mokestinio sukčiavimo 

požymių ir būtina įvertinti, ar tokiais 

atvejais buvo pažeisti nacionalinės ar 

ES teisės aktai; 

 

G. kadangi cum ex ir cum cum schemos 

turi kai kurių mokestinio sukčiavimo 

požymių ir būtina įvertinti, ar tokiais 

atvejais buvo pažeisti nacionalinės ar 

ES teisės aktai; 

 

Or. en 



 

AM\1170536LT.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 45 

Pakeitimas 45 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi Bundestago Ketvirtojo 

tyrimo komiteto galutinėje ataskaitoje 

teigiama (tokia yra ir Vokietijos teismų 

nuomonė), kad mokesčių praktika, tokia 

kaip „cum-ex“ sandoriai su skolintų 

vertybinių popierių pardavimu, yra 

neteisėta ir kadangi Vokietijos bankų 

asociacija, užuot padėjusi išspręsti šią 

problemą, ją tik paaštrino; 

I. kadangi Bundestago Ketvirtojo 

tyrimo komiteto galutinėje ataskaitoje 

teigiama (tokia yra ir Vokietijos teismų 

nuomonė), kad mokesčių praktika, tokia 

kaip cum ex ir cum cum sandoriai, susiję 

su skolintų vertybinių popierių pardavimu, 

yra neteisėta ir kadangi Vokietijos bankų 

asociacija, užuot padėjusi išspręsti šią 

problemą, ją tik paaštrino; 

Or. en 
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Pakeitimas 46 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. griežtai smerkia atskleistus 

mokestinio sukčiavimo atvejus, dėl 

kurių, kaip viešai pranešama, 

valstybės narės prarado mokestines 

pajamas, kurios, kai kurių 

žiniasklaidos priemonių vertinimu, 

siekia net 55,2 mlrd. EUR – tai 

smūgis Europos Sąjungos socialinei 

rinkos ekonomikai; 

 

1. griežtai smerkia atskleistus 

mokestinio sukčiavimo ir mokesčių 

slėpimo atvejus, dėl kurių, kaip 

viešai pranešama, valstybės narės 

prarado mokestines pajamas, kurios, 

kai kurių žiniasklaidos priemonių 

vertinimu, siekia net 55,2 mlrd. EUR 

– tai smūgis Europos Sąjungos 

socialinei rinkos ekonomikai; 

 

Or. en 

 

 


