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SPRENDIMAS, KURIUO KEIČIAMAS SPRENDIMAS MB/D/29/2010 DĖL
APMOKESTINAMŲ PASLAUGŲ KLASIFIKACIJOS

(Valdančiosios tarybos sprendimas)

SPRENDIMAS, KURIUO KEIČIAMAS SPRENDIMAS MB/29/2010/D DĖL
APMOKESTINAMŲ PASLAUGŲ KLASIFIKACIJOS
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), ir ypač į jo 11 konstatuojamąją dalį bei į jo 11 ir 13
straipsnius,

kadangi:
1.

2.

Europos cheminių medžiagų agentūros valdančioji taryba 2010 m. lapkričio 12 d.
priėmė sprendimą Nr. MB/D/29/2010 dėl apmokestinamų paslaugų klasifikacijos,
kuriame, ypač jo 4 straipsnyje ir šio sprendimo priedo 1 lentelėje, pateikiamas
administravimo mokesčio kainoraštis.
Siekiant mažinti agentūrai tenkantį darbo krūvį, įmonės turėtų būti skatinamos
pataisyti neteisingai deklaruotą savo dydžio kategoriją. Todėl įmonėms, su kuriomis
susisiekė ECHA ir kurios laiku teisingai nurodo savo dydį, tam tikromis aplinkybėmis
turėtų būti taikomas 50 proc. mažesnis administravimo mokestis.

Remiantis teigiama 2013 m. vasario 4 d. Komisijos nuomone,
NUSPRENDĖ:
1 straipsnis
2010 m. lapkričio 12 d. Valdančiosios tarybos sprendimas MB/D/29/2010 dėl apmokestinamų
paslaugų klasifikacijos iš dalies keičiamas taip:
- į 5 konstatuojamąją dalį įtraukiami šie sakiniai:
„Siekiant mažinti agentūrai tenkantį darbo krūvį, įmonės turėtų būti skatinamos pataisyti
neteisingai deklaruotą savo dydžio kategoriją. Todėl įmonėms, su kuriomis susisiekė
ECHA ir kurios iki nustatytos datos teisingai nurodo savo dydį, tam tikromis aplinkybėmis
turėtų būti taikomas 50 proc. mažesnis administravimo mokestis.“
- toliau nurodyta pastraipa pridedama po trečiosios 4 straipsnio pastraipos:

4.

Įmonėms, kurios klaidingai deklaravo savo dydžio kategoriją, 50 proc. mažesnis
administravimo mokestis taikomas esant tokioms sąlygoms:

a) suinteresuotoji įmonė iki nustatyto termino agentūrai nurodo teisingą savo
dydžio kategoriją ir taip įrodo, kad jai gali būti taikomas sumažintas mokestis, ir
b) jeigu suinteresuotoji įmonė toliau teigia turinti teisę sumokėti sumažintą MVĮ
taikomą mokestį ir iki nustatytos datos ECHA pateikia atitinkamą dokumentaciją,
leidžiančią ECHA patvirtinti nurodytą MVĮ kategoriją.
-

šio sprendimo priedo pirmoje lentelėje pateiktas mokesčių kainoraštis persvarstomas
taip:

Mokesčių kainoraštis
1 lentelė
2 straipsnyje nurodytas administravimo mokestis
Įmonės dydis

Administravimo
mokestis (EUR)

Didelė (ne MVĮ)

19 900

Vidutinė

13 900

Mažoji

7 960

2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
3 straipsnis
Skelbimas
Šis sprendimas skelbiamas agentūros interneto svetainėje.
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