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SPRENDIMAS, KURIUO KEIČIAMAS SPRENDIMAS MB/D/29/2010, SU
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EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS VALDANČIOJI TARYBA,
atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
(REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą
1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB,
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ypač į jo 74 straipsnio 5 dalį,
atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 340/2008 dėl
Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH) (toliau – „Mokesčių reglamentas“), ir ypač į jo 11
konstatuojamąją dalį bei į jo 11 ir 13 straipsnius,
kadangi:
1.

2.

3.
4.

5.

Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančioji taryba 2010 m. lapkričio 12 d.
priėmė sprendimą Nr. MB/D/29/2010 dėl apmokestinimo klasifikacijos, kuriame,
ypač 4 jo straipsnyje ir šio sprendimo priedo 1 bei 2 lentelėse, pateikta
administracinio mokesčio ir dienos tarifo skaičiavimo sistema, naudojama
apskaičiuoti paslaugų įkainiams.
Sprendimas MB/D/29/2010 pakeistas 2013 m. vasario 12 d. sprendimu MB/21/2012
dėl administracinių mokesčių skaičiavimo sistemos. Sprendimas MB/21/2012 suteikia
įmonėms galimybę taikomą administracinį mokestį sumažinti penkiasdešimčia
procentų, jeigu susisiekusios su Europos cheminių medžiagų agentūra jos nedelsiant
deklaruoja tikslų dydį.
Europos cheminių medžiagų agentūros taikomas administracinis mokestis užkerta
kelią įmonėms pateikti klaidingą informaciją.
Administracinio mokesčio dydis turėtų būti proporcingas tai mokesčių sumai, kurie
nebuvo sumokėti dėl pateiktos klaidingos informacijos. Be to, administracinis
mokestis neturi būti didesnis nei du su puse karto mokesčio (-ių) sumos, kuri nebuvo
sumokėta dėl pateiktos klaidingos informacijos (fizinis ar juridinis asmuo neįrodo,
kad jis turėjo teisę atsisakyti mokesčio sumažinimo).
Siekiant atspindėti Agentūros išlaidas, taip pat reikia peržiūrėti paslaugų mokesčių
apskaičiavimui naudojamą dienos tarifą, minimą sprendimo MB/D/29/2010 3
straipsnyje.

2015 m. gegužės 29 d. Komisijai pateikus palankią nuomonę (D(2015)/6181),
NUSPRENDĖ:
1 straipsnis
Valdančiosios tarybos sprendimas MB/D/29/2010 dėl apmokestinamo klasifikavimo, iš dalies
pakeistas 2013 m. vasario 12 d. sprendimu MB/21/2012, pakeičiamas taip:
-

Prie 7 konstatuojamosios dalies pridedamas toks sakinys:
„Administracinio mokesčio lygis turėtų būti proporcingas sumai mokesčių, kurie nebuvo
sumokėti dėl pateiktos klaidingos informacijos“.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. +358 9 686180 | Faksas +358 9 68618210 | echa.europa.eu

3 (3)
Valdančiosios tarybos sprendimas 14/2015
Viešas (informacinis dokumentas MB/43/2014)
-

Prie 1 straipsnio pridedama tokia apibrėžtis:
„Finansinis pelnas“ reiškia sumą mokesčių, kurie nebuvo sumokėti dėl pateiktos
klaidingos informacijos. Tai yra skirtumas tarp visos mokesčių sumos, kurią faktiškai
sumokėjo fizinis ar juridinis asmuo, ir visos mokesčių sumos, kurią reikėtų mokėti, jeigu
būtų pateikta teisinga informacija“.

-

-

Administracinio mokesčio skaičiavimo sistema, kuri pateikta sprendimo MB/D/29/2010
priedo 1 lentelėje, iš dalies pakeista sprendimu MB/21/2012, ištaisyta taip:
Įmonės dydis

Administracinio mokesčio lygis (EUR)

Didelės

19 900 arba 2,5 karto finansinio pelno,
priklausomai nuo to, kuris yra mažesnis

Vidutinės

13 900 arba 2,5 karto finansinio pelno,
priklausomai nuo to, kuris yra mažesnis

Mažos

7 960 arba 2,5 karto finansinio pelno,
priklausomai nuo to, kuris yra mažesnis

Paslaugų mokesčio skaičiavimo sistema, kuri pateikta sprendimo MB/D/29/2010 priedo 2
lentelėje, ištaisyta taip:

Mokesčiui už paslaugas apskaičiuoti naudojamas 600 EUR dienos tarifas.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
3 straipsnis
Skelbimas
Šis sprendimas skelbiamas agentūros interneto svetainėje.
Priimta Helsinkyje, 2015 m. birželio 4 d.
Valdančiosios tarybos vardu
Pirmininkas

Nina CROMNIER
(elektroninis parašas)
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