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SPRENDIMAS DĖL APMOKESTINAMŲ PASLAUGŲ KLASIFIKACIJOS

(Valdančiosios tarybos sprendimas)

SPRENDIMAS 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), ypač į jo 11 konstatuojamąją dalį,11
straipsnį, 13 straipsnio 4 dalį ir 22 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – agentūra) gali rinkti mokesčius
už kitas paslaugas nepaminėtas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 74 straipsnyje.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 340/2008 11 straipsnį valdančioji taryba tvirtina
tokių paslaugų ir mokesčių klasifikaciją gavusi teigiamą Komisijos nuomonę.
Jeigu fizinis ar juridinis asmuo teigia, kad turi teisę mokėti sumažintą mokestį
arba būti atleistas nuo mokesčio pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, bet
negali įrodyti, kad turi tokią teisę, agentūra be mokesčių, nustatytų Reglamentu
(EB) Nr. 340/2008, renka ir administravimo mokestį.
Jeigu fizinis ar juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį,
jau sumokėjo sumažintą mokestį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, bet
negali įrodyti, kad turi tam teisę, agentūra be mokesčių, nustatytų Reglamentu
(EB) Nr. 340/2008, renka ir administravimo mokestį.
Remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo, mažosioms ir vidutinėms
įmonėms (MVĮ) taikomas atskiras administravimo mokestis.
Kad registruotojams, pareiškėjams autorizacijai gauti ir kitiems dokumentus
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 teikiantiems subjektams būtų lengviau
teikti dokumentacijas, būtina teikti paslaugas. Agentūra renka mokesčius už
tokias paslaugas, kad padengtų Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nenustatytų
užduočių išlaidas.
Mokesčių už agentūros suteiktas paslaugas suma skirta padengti agentūros
patirtas išlaidas.
Vykdomasis direktorius gali persvarstyti šiuos mokesčius atsižvelgdamas į
infliacijos lygį, nustatytą pagal Eurostato skelbiamą Europos vartotojų kainų
indeksą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2494/95.
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Remiantis teigiama 2010 m. spalio 27 d. Komisijos nuomone (C/2010/7295),
NUSPRENDĖ:
1 straipsnis
Apibrėžtys
1.

Mokestis už paslaugas yra šiame sprendime klasifikuojamas mokestis, taikomas
suteikus administracines ir technines paslaugas, nenustatytas Reglamente (EB)
Nr. 1907/2006 ar Reglamente (EB) Nr. 340/2008.

2.

Administravimo mokestis yra šiame sprendime klasifikuojamas mokestis,
nustatytas Reglamento (EB) Nr. 340/2008 13 straipsnio 4 dalyje.
2 straipsnis
Administravimo mokestis

Agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 340/2008 13 straipsnio 4 dalį administravimo
mokestį renka šiais atvejais:
jeigu fizinis ar juridinis asmuo teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį arba
būti atleistas nuo mokesčio pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, tačiau negali
įrodyti, kad turi tokią teisę;
– jeigu fizinis ar juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir Komisijos reglamentą (EB)
Nr. 340/2008, jau sumokėjo sumažintą mokestį, tačiau negali įrodyti, kad turi
tokią teisę.
–

3 straipsnis
Mokestis už suteiktas paslaugas
1. Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 11 straipsnio 1 dalį imamas
mokestis už dokumentaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 pateikiančios
šalies prašymu agentūros suteiktą paslaugą, kuri nėra nustatyta Reglamente (EB)
Nr. 1907/2006 ir kuri palengvina dokumentacijos pateikimą.
2. Jeigu pareiškėjas prašo 1 dalyje nurodytos paslaugos, agentūra nustato
didžiausią galimą tokiai paslaugai taikomą sumą ir apie ją informuoja pareiškėją.
Jeigu pareiškėjas sutinka su nurodyta suma, agentūra suteikia prašomą paslaugą.
4 straipsnis
Mokesčių kainoraštis
1. Šio sprendimo priede pateiktoje 1 lentelėje nurodytas klasifikuotas 2 straipsnyje
nurodyto administravimo mokesčio kainoraštis. Jeigu suinteresuotoji įmonė yra
mažoji arba vidutinė įmonė, agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nurodyta 1
lentelėje. Jeigu agentūra prašo pateikti tinkamus įrodymus, susijusius su įmonės
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dydžiu, tačiau jai šie įrodymai nepateikiami, ji turi teisę rinkti didelei įmonei
taikomą mokestį.
2. Šio sprendimo priede pateiktoje 2 lentelėje nurodytas klasifikuotas 3 straipsnyje
nurodyto mokesčio už paslaugas kainoraštis. Mokestis apskaičiuojamas
remiantis mažiausiu agentūros nustatytu dienos, kuri atitinka pusę darbo dienos,
tarifu.
3. Mokesčių kainoraštis gali būti atnaujinamas agentūros vykdomojo direktoriaus
sprendimu, atsižvelgiant į infliaciją, nustatytą pagal Eurostato skelbiamą
Europos vartotojų kainų indeksą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2494/95.
5 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
6 straipsnis
Skelbimas
Šis sprendimas skelbiamas agentūros interneto svetainėje.

Priimta 2010 m. lapkričio 12 d.
Valdančiosios tarybos vardu
Pirmininkas
(pasirašyta)

Thomas JAKL
(elektroninis parašas)
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Priedas
Mokesčių kainoraštis
1 lentelė
2 straipsnyje nurodytas administravimo mokestis
Įmonės dydis

Administravimo
mokestis (EUR)

Didelė įmonė (ne MVĮ)

20 700

Vidutinė

14 500

Mažoji

8 300

Labai maža

2 070

2 lentelė
3 straipsnyje nurodytas mokestis už suteiktas paslaugas
Mokesčiui už paslaugas apskaičiuoti naudojamas 890 EUR dienos tarifas.
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