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2016 Spalio 25 d. Europos Komisija Europos Sąjungai pasiūlė labai svarbią įmonių pajamų apmokestinimo 

reformą. 

Komisijos pasiūlymas apima tris pagrindinius dalykus: 

1. Bendra konsoliduota įmonių pajamų mokesčio bazė  

Bendros konsoliduotos įmonių pajamų mokesčio bazės taisyklės supažindintų įmones su vienu taisyklių 

paketu, kuris būtų naudojamas apskaičiuoti jų apmokestinamąsias pajamas visoje Europos Sąjungoje.  

Taisyklės: 

- būtų privalomos įmonėms, kurių pasaulinės pajamos peržengia 750 mln ribą per metus ir užtikrintų, 

kad pelnas būtų apmokestinamas ten, kur jis uždirbamas; 

- pašalintų spragas, kurios sudaro prielaidas mokesčių tikslais įmonėms perkėlinėti apmokestinamąjį 

pelną; 

- padrąsintų įmones finansuoti savo veiklą kapitalo, bet ne skolos pagalba; 

- remtų inovacijas, taikant mokesčių lengvatas moksliniams tyrimams ir plėtrai. 

Taip pat svarbu paminėti, kad naujas paketas neįtakotų pelno mokesčio tarifų, kurie ir toliau liks nacionalinio 

suvereniteto sritimi. 

2. Dvigubo apmoekstinimo ginčų sprendimas 

Komisija taip pat siūlo patobulintą sistemą, kuri padėtų greičiau išspręsti ginčius, kilusius dvigubo 

apmokestinimo srityje Europos Sąjungoje.  Dvigubo apmokestinimo klausimai yra vis dar labai aktualūs 

šiandieniniam verslui, nes įtakoja netikrumo atmosferą, nereikalingas išlaidas ir pinigų srautų problemas. Šiuo 

metu yra apie 900 ginčų ES, susijusių su dvigubu apmokestinimu, kurių vertė apie 10,5 milijardų eurų. 

Įgyvendinus Komisijos pasiūlymus, valstybės narės turėtų aiškius terminus, per kuriuos įsipareigotų išspręsti 

ginčus, iškilusius dvigubo apmokestinimo srityje. 

3. Nesuderinamumas apmokestinimo srityje ne Europos Sąjungos šalyse 

 

Trečiasis Komisijos pasiūlymas yra naujų priemonių įgyvendinimas, kurios padėtų sustabdyti spragų, 

atsirandančių dėl nesuderintų valstybių narių ir ne valstybių narių mokestinių sistemų, išnaudojimą, tam, kad 

įmonės galėtų išvengti pajamų apmokestinimo. Hibridiniai neatitikimai (hybrid mismatch) atsiranda, kai 

skirtingos valstybės taiko skirtingas apmokestinimo taisykles tom pačioms pajamoms ar subjektams.  Įmonės 

gali tuo piktnaudžiauti ir taip išvengti apmokestinimo abiejose šalyse. Kovos su mokesčių vengimu direktyva, 

dėl kurios valstybės jau susitarė liepos mėn., sprendžia minėtus neatitikimo klausimo ES viduje. Komisijos 

pasiūlymas tik užbaigia spręsti papildomai atsirandančius neatitikimus dėl ES nepriklausančių šalių 

apmokestinimo taisyklių. 

 

 

Daugiau informacijos Europos Komisijos tinklalapyje 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en

