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Temats: Nīderlandes parlamenta Otrās palātas pamatots atzinums par priekšlikumu 

Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KKUINB) 

 (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)) 

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Nīderlandes parlamenta Otrās palātas pamatots atzinums par minēto 

direktīvas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājam 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brussel 

Beļģija 

 

 

Hāga, 2016. gada 20. decembris 

 

 

Temats: Pamatots atzinums (subsidiaritāte) par ES priekšlikumiem attiecībā uz kopējo 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KUINB) — COM (2016) 685 — un kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) — COM (2016) 683 

 

 

Godātais Juncker kungs! 

 

Parlamenta Otrā kamera ir izvērtējusi ES priekšlikumus attiecībā uz kopējo uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi (KUINB) — COM (2016) 685 — un kopējo konsolidēto uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) — COM (2016) 6831. 

 

Ar šo vēstuli es Jūs informēju, ka parlamenta Otrās kameras atzinums par iepriekšminēto 

priekšlikumu atbilstību subsidiaritātes principam ir negatīvs. Otrā kamera piekrīt, ka nodokļu 

apiešanas apkarošana ir būtiska, tomēr uzskata, ka priekšlikumi par K(K)UINB ir pretrunā 

subsidiaritātes principam. Otrā kamera nav pārliecināta par to, ka ES rīcība ar K(K)UINB 

priekšlikumu starpniecību sniedz skaidras priekšrocības salīdzinājumā ar dalībvalstu veiktām 

darbībām valsts līmenī. 

 

Otrā kamera dažādu iemeslu dēļ nesaskata nekādus skaidrus ieguvumus, ko sniegtu ierosināto 

K(K)UINB iniciatīvu pieņemšana. Kā būtisks arguments tam, kāpēc subsidiaritātes 

novērtējums ir negatīvs, tiek minēts apstāklis, ka priekšlikumi varētu nelabvēlīgi ietekmēt 

Nīderlandes ekonomiku, ka saskaņā ar Otrās kameras ieskatiem priekšlikumi neaptur tendenci 

noteikt pēc iespējas zemākus standartus, ka pasākumi, domājams, nesniegs nekādu vai 

gandrīz nekādu ieguldījumu nodokļu apiešanas apkarošanā un ka šo priekšlikumu 

pieņemšanas gadījumā turpinās pastāvēt dažādi nodokļu režīmi. 

 

Pielikumā ir sniegts sīkāks politisko grupu viedokļu izklāsts, tostarp par subsidiaritāti. Es būtu 

pateicīgs, ja atbildē uz šo vēstuli Jūs atsauktos uz minētajiem viedokļiem. 

 

Šīs vēstules kopija ir nosūtīta Eiropas Parlamentam, Padomei un Nīderlandes valdībai. 

 

Ar cieņu 

Khadija Arib 

Parlamenta Otrās palātas priekšsēdētāja 

                                                 
1 Turpmāk — K(K)UINB priekšlikumi. 
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Pielikums. Dažādu politisko grupu viedoklis 

 

Parlamenta Otrajā palātā ir 150 vietu. Šīs vietas ir sadalītas šādi: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie — VVD (40) 

 Partij van de Arbeid — PvdA (35) 

 Socialistische Partij — SP (15) 

 Christen Democratisch Appel — CDA (13) 

 Partij voor de Vrijheid — PVV (12) 

 Democraten 66 — D66 (12) 

 ChristenUnie — CU (5) 

 GroenLinks — GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij — SGP (3) 

 Partij voor de dieren — PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groep Kuzu/Özturk — GrKÖ (2) 

 Groep Bontes/van Klaveren — GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Astoņas politiskās grupas ir iesniegušas viedokli par priekšlikumu atbilstību subsidiaritātes 

principam. 

 

Subsidiaritātes novērtējums 

 

VVD politiskās grupas biedri negatīvi vērtē KUINB priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes 

principam. Šie biedri vēlas, lai Nīderlande arī turpmāk būtu noteicēja pār uzņēmumu 

ienākuma nodokli. Turklāt KUINB priekšlikumi arī nepalīdz īstenot mērķi par iekšējā tirgus 

un uzņēmējdarbības klimata stiprināšanu vai nodokļu apiešanas apkarošanu. Pateicoties 

Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvai, kas tika pieņemta laikā, kad Nīderlande bija ES 

prezidentvalsts, jau ir izstrādāta būtiska pasākumu pakete ļaunprātīgas izmantošanas 

apkarošanai. KUINB priekšlikums nesniedz nekādu papildu ieguldījumu mērķa sasniegšanā. 

VVD politiskās grupas biedri uzskata KUINB par soli virzībā uz KKUINB un nevēlas iekļūt 

šajā slazdā. VVD politiskās grupas biedri nevēlas ES nodot nekādas pilnvaras uzņēmumu 

ienākuma nodokļa jomā. Pieņemot KUINB, būs iespējama likmju konkurence, un tas tieši 

veicinās tendenci noteikt pēc iespējas zemākus standartus. Saskaņā ar KUINB priekšlikumu 

Nīderlandē spēkā esošais atbrīvojums no nodokļa dalībai tā pašreizējā formā beigtu pastāvēt, 

lai gan vēl salīdzinoši nesen ar lielām grūtībām tika panākta tā saglabāšana priekšlikumā 

Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvai. VVD politiskās grupas biedri uzskata, ka brīdī, kad 

tiktu izraudzīta KUINB pieeja, vairs nebūtu atpakaļceļa un no tās izrietētu tādas pašas 

problēmas, kādas pastāv pašlaik neelastīgas PVN sistēmas situācijā, kad vēlamu valsts līmeņa 

izmaiņu ieviešana ir gandrīz neiespējama vai prasa ļoti ilgu laiku. Komisija apgalvo, ka 

kopējā uzņēmumu ienākumu nodokļa bāze, lai stiprinātu iekšējo tirgu, var tikt pieņemta tikai 

ES līmenī. VVD politiskās grupas biedru skatījumā no priekšlikumiem neizriet, ka Eiropas 

risinājums sniegtu pievienoto vērtību visām pusēm, kuras skar šis jautājums. 
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VVD politiskās grupas biedri negatīvi vērtē KKUINB priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes 

principam. Šie biedri vēlas, lai Nīderlande arī turpmāk būtu noteicēja pār uzņēmumu 

ienākuma nodokli. Nodokļi ietilpst dalībvalstu suverenitātē. VVD politiskās grupas biedri 

uzskata, ka pāreja no valsts uz Eiropas līmeni tiešo nodokļu jomā ir nevēlama. Eiropas 

Komisija jau 2011. gadā apliecināja, ka KKUINB ieviešana radītu negatīvas ekonomiskās 

sekas Eiropas Savienībai un dalībvalstīm. Minētajiem biedriem nav skaidrs, kāpēc šie 

zaudējumi nerastos konkrēto priekšlikumu kontekstā. Pamatojoties uz Eiropas Komisijas 

dokumentiem, arī nešķiet, ka tiktu radīta pievienotā vērtība visām ieinteresētajām pusēm. 

Priekšlikums Nīderlandei radītu zaudējumus ekonomiskās izaugsmes, darbvietu un nodokļu 

iekasēšanas jomā. Tas, iespējams, būtu noderīgs lielām valstīm ar ražošanas nozari, tomēr tas 

noteikti nav piemērots tādām nelielām valstīm ar atvērtu ekonomiku kā Nīderlande. KKUINB 

būtu obligāta uzņēmumiem ar apgrozījumu, kas pārsniedz EUR 750 miljonus. Šā iemesla dēļ 

priekšlikuma īstenošana būtu sarežģīta un grūta ar visām no tā izrietošajām izmaksām, jo 

pastāvētu divas dažādas nodokļu sistēmas. VVD politiskās grupas biedri uzskata, ka Eiropas 

līmeņa virzība uz konsolidāciju un ienākumu pārdalīšanu nav nepieciešama un nebūtu 

lietderīga. Nolīgumi par transfertcenām (kas atšķiras no šā sadales principa) jau ir spēkā 

saistībā ar ESAO. Tādējādi ierosinātais sadales princips, kurā ignorēta vērtības radīšana ar 

nemateriālo aktīvu un finanšu aktīvu palīdzību, negatīvi ietekmē mūsdienu ekonomiku. 

Sabiedrības nostāja arvien vairāk nosliecas pret suverenitātes nodošanu Briselei. Eiropas 

Komisija neredz un nedzird sabiedrības kritisko nostāju, tādējādi veicinot eiroskepticismu. 

Komisija savos apsvērumos nekādā veidā neņem vērā šīs pieaugošās neapmierinātības sociālo 

ietekmi. 

 

Saskaņā ar PvdA politiskās grupas biedru novērtējumu konkrētās direktīvas atbilst 

subsidiaritātes principam. Viņi atzīst, ka politika tiešo nodokļu jomā principā ir atsevišķu 

dalībvalstu kompetencē. Tas nemaina faktu, ka valstīm arī šajā jomā ir būtiskas kopīgas 

intereses. Pastāv plaša starptautiska vienprātība par nodokļu apiešanas nevēlamību. Pastāv arī 

plaša vienprātība par faktu, ka nodokļu apiešanu visefektīvāk iespējams novērst starptautiskā 

mērogā. Tādējādi saskaņošana veicina labāku iekšējā tirgus darbību un palīdz novērst 

nevēlamu dalībvalstu konkurenci uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā. 

 

PvdA politiskās grupas biedri uzskata, ka nodokļu apiešanai pamatoti tiek pievērsta 

pastiprināta uzmanība. ESAO ir aplēsusi, ka nodokļu apiešanas dēļ valdības ik gadu zaudē 

līdz USD 240 miljardiem. Saskaņā ar G20 iniciatīvu ir pieņemts arī svarīgs politiskais 

lēmums. Nodokļu apiešana tiks koordinēti apkarota visā pasaulē. ESAO vadībā tika sākta 

BEPS projekta īstenošana. Visas ES dalībvalstis ir ņēmušas vērā BEPS konstatējumus. Tā 

rezultātā tika pieņemta Nodokļu apiešanas novēršanas direktīva. 

 

PvdA politiskās grupas biedri norāda, ka BEPS projekts mums ir parādījis, ka nodokļu 

apiešana ir iespējama nodokļu sistēmu atšķirību dēļ. Nav šaubu, ka Eiropā šim faktoram ir 

liela nozīme. Ciešas ekonomiskās saites, nebūtiski šķēršļi pārrobežu kapitāla plūsmām un 

vienlaikus lielas atšķirības starp nodokļu sistēmām rada situāciju, ka Eiropā ir neskaitāmas 

iespējas apiet nodokļus. Minētie biedri norāda, ka to vienbalsīgi ir atzinušas arī dalībvalstis, 

kopā piedaloties BEPS projektā un kopīgi pieņemot Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvu. 

 

PvdA politiskās grupas biedri uzskata, ka KKUINB būtu pēdējais pasākums sistēmu atšķirību 

samazināšanā. KUINB var būt pirmais posms šajā virzienā. KUINB vēl vairāk samazina 

statusa un novērtēšanas atšķirību, kā arī nolietojuma termiņu u. c. ļaunprātīgas izmantošanas 

iespēju. KKUINB gadījumā šāda veida nodokļu apiešana ir pilnīgi neiespējama. Tādējādi 
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priekšlikumi, kas to nodrošina, pilnīgi atbilst visu dalībvalstu vēlmei kopā novērst nodokļu 

apiešanu. Visām dalībvalstīm ir svarīgi arī tas, lai uzņēmumi maksātu tiesiskajā regulējumā 

paredzētos nodokļus un vairs nevarētu manipulēt ar savu nodokļu slogu. 

 

ES pastāv preču un pakalpojumu iekšējais tirgus. Tiktāl, ciktāl tas ir iespējams, tiek novērsti 

starp dalībvalstīm pastāvošie šķēršļi un konkurētspējas atšķirības. PvdA politiskās grupas 

biedri uzskata, ka ienākuma nodokļu sistēmu atšķirības, iespējams, veido vislielāko vēl 

pastāvošo šķērsli iekšējā tirgū. Ir svarīgi tas, kurā dalībvalstī atrodas galvenais birojs, kurā 

dalībvalstī ir pārdošanas aģentūra un kurā dalībvalstī tiek uzglabāti liekie naudas līdzekļi. To, 

ka galvenais birojs atrodas Nīderlandē, pārdošanas aģentūra ir Īrijā, bet lielie naudas līdzekļi 

tiek pārvaldīti Beļģijā, galvenokārt nosaka fiskāli apsvērumi. Šāda situācija rada acīmredzamu 

tirgus kropļojumu. Tādējādi šā kropļojuma novēršana ir pilnīgā saskaņā ar iekšējā tirgus 

turpmāku stiprināšanu. KUINB un KKUINB veicina šā mērķa īstenošanu. 

 

Turklāt PvdA biedri konstatē, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā pastāv tendence noteikt 

pēc iespējas zemākus standartus. Valstis cenšas piesaistīt uzņēmumus, konkurējot ienākuma 

nodokļu likmju un bāzu jomā. Tā ir “nulles summas spēle”: uzvarētājs iegūst saimniecisko 

darbību, bet par to tiek samaksāts ar citviet īstenotu saimniecisko darbību. Zaudētājs ir 

vienkāršais nodokļu maksātājs, kas piedzīvo to, kā pakāpeniski samazinās no ienākuma 

nodokļa gūtie ieņēmumi. Šis zaudējums ir jākompensē ar augstākiem darbaspēka un patēriņa 

nodokļiem. 

 

PvdA politiskās grupas biedri uzskata, ka šo konkurenci uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā 

iespējams apturēt, tikai īstenojot sadarbību Eiropas līmenī. Šajā jomā svarīgākā nozīme ir 

galvenokārt mazajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. ES ir teicama iespēja izstrādāt 

noteikumus vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanai un atsevišķos gadījumos tos attiecināt 

arī uz kaimiņvalstīm, ar kurām pastāv ciešas komercattiecības. Visām dalībvalstīm ir svarīgi 

novērst kaitīgo konkurenci nodokļu jomā. Savstarpēja konkurence būtu jāīsteno, pamatojoties 

uz ražīgumu veicinošiem faktoriem, piemēram, izglītību, infrastruktūru un labu pārvaldību. 

KUINB un KKUINB var to veicināt. 

 

SP politiskās grupas biedri atzinīgi vērtē ES minimālo līmeni attiecībā uz uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi un likmēm. Ar tā palīdzību ir iespējams apturēt tendenci noteikt pēc 

iespējas zemākus standartus. Tomēr priekšlikumā ir atkāpes no būtiskiem punktiem, par 

kuriem iestājas SP politiskās grupas biedri. Komisija izvēlas neierosināt minimālo likmi un 

minimālo bāzi, lai gan tas dalībvalstīm sniegtu lielāku brīvību izveidot nodokļu sistēmu 

atbilstoši saviem ieskatiem. SP politiskās grupas biedri uzskata, ka no Komisijas 

priekšlikumiem izrietēs situācija, ka uzņēmumi, kuru apgrozījums ir mazāks nekā 

EUR 750 miljoni, varēs turpināt meklēt un izvēlēties izdevīgāko vietu, kur maksāt nodokļus. 

Iespēja veikt šādu izvēli tiek palielināta, ņemot vērā apstākli, ka ir jāievieš jauna ienākuma 

nodokļa sistēma, kas sniedz uzņēmumiem iespēju izvēlēties. SP politiskā grupa arī neuzskata, 

ka priekšlikumi samazina “izkropļojumus, ko radījusi pašreizējā 28 valstu nodokļu režīmu 

mijiedarbība”, kā to vēlas panākt Komisija. 

Tāpēc SP negatīvi vērtē priekšlikumu atbilstību subsidiaritātes principam. 

 

CDA politiskās grupas biedri negatīvi vērtē ES priekšlikumu atbilstību subsidiaritātes 

principam. Priekšlikumi nesniedz ieguldījumu paredzētā mērķa īstenošanā, proti, nodokļu 

apiešanas novēršanā. Šajā nolūkā jau ir veikts efektīvs pasākums, proti, pieņemta Nodokļu 

apiešanas novēršanas direktīva. Turklāt šis ES priekšlikums var radīt jaunas nodokļu 
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apiešanas iespējas, jo uzņēmumi, kuru apgrozījums ir mazāks par EUR 750 miljoniem, iegūst 

iespēju izvēlēties starp saskaņoto bāzi vai bāzi, kas izriet no valsts nodokļu regulējuma. Tā kā 

nav skaidri noteiktas pieejas nodokļu apiešanas novēršanai, atliek tikai secināt, ka ES 

priekšlikumi paredz izmaiņu veikšanu nodokļu regulējumā, uz kuru attiecas dalībvalstu 

suverenitāte. Subsidiaritātes kontekstā šie biedri negatīvi vērtē arī ieņēmumu sadali starp 

dalībvalstīm. Šīs politiskās grupas biedri uzskata, ka ES nav jānosaka kārtība šajā jomā. 

ESAO ietvaros jau tiek noteikta kārtība attiecībā uz savstarpējo transfertcenu noteikšanu. ES 

priekšlikumi atkāpjas no šīs kārtības. 

 

PVV politiskās grupas biedri uzskata, ka nav pietiekami pierādīts, ka rīcība Eiropas 

Savienības līmenī nodrošina priekšrocības salīdzinājumā ar rīcību atsevišķu dalībvalstu 

līmenī. 

 

PVV politiskā grupa uzskata, ka direktīvas pieņemšana nesniegtu priekšrocības visām 

attiecīgajām pusēm, tāpēc ir jāveic novērtējums, salīdzinot dažu valstu iegūtās priekšrocības 

ar citām valstīm radīto neizdevīgo situāciju. PVV politiskās grupas biedri šajā kontekstā 

norāda, ka pozitīvs labklājības guvums visai ES kopumā ir ļoti ierobežots. PVV politiskās 

grupas biedri konstatē, ka ierosināto direktīvu pieņemšana negatīvi ietekmētu IKP ES 

kopumā. 

 

No Eiropas Komisijas ietekmes novērtējuma, kas tika veikts saistībā ar iepriekšējo 

priekšlikumu KKUINB direktīvai, izrietēja, ka paredzams, ka šīs direktīvas pieņemšanas 

rezultātā samazinātos IKP ES līmenī. 

 

Nīderlandes gadījumā ierosinātās KKUINB direktīvas pieņemšana negatīvi ietekmētu 

vispārējo labklājības līmeni. Lielākajai daļai dalībvalstu šī direktīva nozīmē IKP 

samazināšanos. Pamatojoties uz 2011. gada datiem, IKP samazinājums Nīderlandē var 

sasniegt 1,69 %, kas atbilst zaudējumiem EUR 11–12 miljonu apmērā. PVV politiskās grupas 

biedrus māc bažas, ka ierosinātās KKUINB direktīvas pieņemšana ievērojami pazeminātu 

investīciju līmeni Nīderlandē. 

 

Ierosinātās KKUINB direktīvas pieņemšanas rezultātā tiktu zaudēti budžeta ieņēmumi. 

Ierosinātais nodokļu bāzes samazinājums radītu nodokļu ieņēmumu samazināšanos 

Nīderlandē un citās dalībvalstīs. PVV politiskās grupas biedri uzskata, ka, ņemot vērā 

Stabilitātes un izaugsmes paktu, šāda veida iejaukšanās saistībā ar dalībvalstu budžeta 

stāvokli vienmēr ir nevēlama. 

 

Tāpēc PVV politiskās grupas biedri uzskata, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes 

principam. 

 

Visbeidzot, viņi uzskata, ka ES pasākumi sniedzas tālāk par to, kas ir nepieciešams Līguma 

mērķu īstenošanai, un tāpēc uzskata, ka priekšlikums nav proporcionāls. Viņi to pamato ar 

turpmāk izklāstītajiem argumentiem. 

 

Jaunas sistēmas ieviešana rada lielas izmaksas. Tas prasītu papildu darbu saistībā ar nodokļu 

konvencijām, kuru pamatā ir pašreizējā sistēma, nevis ierosinātā situācija ar papildu sistēmu. 

PVV politiskās grupas biedri arī uzskata, ka tas ir nevēlami un neproporcionāli salīdzinājumā 

ar paredzētajiem ieguvumiem. 
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Turklāt ierosinātā formula kopējās (pārrobežu) konsolidētās peļņas sadalei būtu neizdevīga 

dalībvalstīm, kurām ir liela pakalpojumu nozare, jo šajā modelī nav iekļauti nemateriālie un 

finanšu aktīvi. Nīderlande ir viena no valstīm, kurai šis aspekts radītu nesamērīgi lielas 

problēmas. 

 

D66 politiskās grupas biedri atbalsta saskaņotu Eiropas uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. 

Biedri pozitīvi vērtē KUINB atbilstību subsidiaritātes principam. Tomēr viņiem ir kritiski 

jautājumi par ES priekšlikumu par KUINB un KKUINB saturu. Vai KUINB paredz tādas 

ienākuma nodokļa bāzes piemērošanu, kas ir zemāka nekā pašlaik Nīderlandē spēkā esošā 

bāze, vai tas nav saistīts ar spēkā esošajām nodokļu sistēmām un vai biedri joprojām saskata 

izaicinājumus priekšlikuma īstenošanā? 

 

Minētie biedri arī diezgan piesardzīgi vērtē priekšlikuma par konsolidēto bāzi (KKUINB) 

struktūru. Ierosinātais sadales princips, ko piemēro KKUINB gadījumā, nesniedz labumu 

Nīderlandei. Sadales principa ietvaros ir vairāk jāņem vērā mazas valstis ar lielu un inovatīvu 

pakalpojumu nozari. Lai gan D66 politiskās grupas biedriem ir kritisks viedoklis par 

priekšlikuma saturu, viņi pozitīvi vērtē KKUINB atbilstību subsidiaritātes principam. 

 

Viņi atbalsta nodokļu apiešanas apkarošanu Eiropas Savienības līmenī. Minētie biedri 

uzskata, ka nodokļu apiešanu efektīvi iespējams apkaroti tikai Eiropas līmenī. D66 politiskās 

grupas biedri tādējādi neredz nekādu iemeslu noraidīt KUINB vai KKUINB. 

 

ChristenUnie politiskās grupas biedri ir iepazinušies ar ierosinātajām Padomes direktīvām 

par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KUINB) un kopējo konsolidētās uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB). Šie biedri atzīst, ka nodokļu apiešana ir pārrobežu 

problēma, kurai ir vajadzīga pārrobežu pieeja. Tāpēc viņi saskata Eiropas mēroga saistību 

sniegto pievienoto vērtību. Minētie biedri kritiski vērtē to, kā ierosināto direktīvu ietvaros ir 

paredzēts apkarot nodokļu apiešanu. Jānorāda, ka KKUINB veltītā kritika ir būtiskāka nekā 

KUINB kritika. Šie biedri uzskata, ka starptautisku uzņēmumu peļņas un zaudējumu 

pārnešana, kā tas ierosināts KKUINB kontekstā, ir pārmērīgs pasākums un rada nepamatotu 

subsidiaritātes principa pārkāpumu. Lai gan arī KUINB gadījumā ir vajadzīgi uzlabojumi, 

ChristenUnie politiskās grupas biedri uzskata, ka šis priekšlikums nepārkāpj subsidiaritātes 

principu. Šie biedri uzskata, ka ienākumu nodokļu plašāka saskaņošana ir nenovēršama, lai 

apkarotu nodokļu apiešanu un apturētu tendenci noteikt pēc iespējas zemākus standartus 

saistībā ar ienākumu nodokli. Tāpēc šie biedri uzskata, ka KKUINB priekšlikums ir jānoraida, 

bet KUINB priekšlikums var palikt spēkā. 

 

GroenLinks politiskās grupas biedri pozitīvi vērtē gan ES priekšlikuma KUINB direktīvai, 

gan priekšlikumā KKUINB direktīvai atbilstību subsidiaritātes principam. Minētie biedri 

uzsver, ka valdības nostāja šajā jautājumā ievērojami atšķiras no GroenLinks viedokļa, un viņi 

distancējas no valdības negatīvā subsidiaritātes novērtējuma. 

 

GroenLinks politiskās grupas biedri, tāpat kā Komisija, uzskata, ka nodokļu apiešana ir 

problēma ar izteiktu pārrobežu raksturu. Varētu uzskatīt, ka atsevišķu dalībvalstu suverenitāte 

pašlaik jau ir pakļauta spiedienam, jo ieņēmumi vienkārši ceļo pāri robežām, bet sistēmas šajā 

jomā var radīt sarežģījumus, un tādējādi bāzes efektivitāte jau ir cietusi. Nodokļu apiešanas 

pieļaušana skar dalībvalstu lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Šajā jautājumā ir vajadzīga 

starptautiska pieeja, un ES ir loģiska institūcija šādas pieejas īstenošanai. 

 



 

PE597.680v01-00 8/9 NP\1115437LV.docx 

LV 

GroenLinks politiskās grupas biedri uzskata, ka no tālejošas iekšējā tirgus integrācijas loģiski 

izriet apstāklis, ka produktu tirdzniecības regulējuma saskaņošana veicina arī tirdzniecības 

ceļā gūto ieņēmumu regulējuma saskaņošanu. 

 

Politiskās grupas biedri uzskata, ka ir savādi, ka tiek negatīvi novērtēta tādas direktīvas 

atbilstība subsidiaritātes principam, kura attiecas uz ieņēmumiem, lai gan ES Stabilitātes un 

izaugsmes pakta ietvaros jau tiek piemēroti tālejoši noteikumi attiecībā uz izdevumiem un 

budžeta līdzsvarotību. Tāpēc politiskās grupas biedriem šķiet tikai loģiski, ka ir iespējams 

noteikt kārtību arī attiecībā uz ieņēmumu jomu. 

 

Biedri pozitīvi vērtē priekšlikumu proporcionalitāti. Nīderlandes valdība uzskata, ka 

direktīvas nav nepieciešamas un rada daudzus papildu noteikumus. Politiskās grupas biedri 

uzskata, ka direktīvas ir nepieciešamas un ka pasākumi ir proporcionāli. Pašreizējā nodokļu 

apiešanas mēroga dēļ ir steidzami nepieciešams stingrs regulējums un skaidra koordinācija. 

Tomēr politiskās grupas biedriem ir radies jautājums, vai nebūtu pārdomāti vienkāršot 

direktīvu piemērošanu, piemēram, dzēšot priekšlikumā paredzēto uzņēmumu izvēles iespēju. 

 

GroenLinks politiskās grupas biedri ir kritizējuši direktīvu saturu. Viņiem šķistu loģiski, ja 

direktīvās būtu paredzēti arī zemākie līmeņi, piemēram, attiecībā uz likmēm. Viņi arī gribētu 

zināt, vai Komisija uzskatīja, ka tas nav noderīgi, lai novērstu tendenci noteikt pēc iespējas 

zemākus standartus likmju jomā. Viņi arī uzskata, ka risinājuma sagatavošanai attiecībā uz 

pētniecības un izstrādes izmaksu atskaitīšanu, kā arī atskaitījumiem no pašu kapitāla būtu 

jāpievērš papildu uzmanība. 

 

GroenLinks politiskās grupas dalībnieki arī kritiski vērtē KKUINB direktīvā paredzēto 

sadales principu. Viņi labprāt uzzinātu par alternatīviem Komisijas ierosinājumiem attiecībā 

uz jautājumiem, kuros ir veltīta uzmanība, piemēram, nemateriāliem aktīviem un 

pakalpojumiem. Minētie biedri arī labprāt uzzinātu to, kā Komisija vērtē izpildāmību, — vai 

visām dalībvalstīm ir pietiekamas spējas īstenot šāda veida nodokļu regulējumu. Lai gan 

biedri pozitīvi vērtē KKUINB direktīvas atbilstību subsidiaritātes principam, viņi uzskata, ka 

satura ziņā vēl ir jāpaveic liels darbs. 

 

Juridiskā pamata novērtējums 

 

VVD politiskās grupas biedri uzskata, ka ir svarīgi skaidri norādīt, ka šīs direktīvas Padomē 

ir jāpieņem vienbalsīgi. 

 

PvdA politiskās grupas biedri uzskata, ka LESD 115. pants ir pareizs priekšlikuma pamats. 

Kā norādīts iepriekš, KUINB un KKUINB var palīdzēt nodrošināt labāku iekšējā tirgus 

darbību. 

 

SP politiskās grupas biedri uzskata, ka konkrētais priekšlikums ietilpst LESD 115. panta 

darbības jomā. 

 

CDA politiskās grupas biedri uzskata, ka Eiropas Komisija izmanto pareizu juridisko 

pamatu. 

 

PVV politiskās grupas biedri uzskata, ka LESD nesniedz nekādu juridisko pamatu 

priekšlikumu pieņemšanai. LESD kopumā neparedz nekādu pamatu tiesību aktu pieņemšanai 
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tiešo nodokļu jomā. Uz tiešajiem nodokļiem attiecas dalībvalstu suverenitāte. LESD 110.–

113. pantā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz netiešajiem nodokļiem. Šajā gadījumā runa 

neapšaubāmi ir par uzņēmumu ienākuma nodokli, kas tiek uzskatīts par tiešo nodokli. 

 

LESD 115. pants nesniedz pienācīgu juridisko pamatu šo ierosināto direktīvu pieņemšanai, jo 

minētais pants attiecas uz iekšējā tirgus darbību, nevis tiešajiem nodokļiem. Pat ņemot vērā 

prakses, kuru novēršana ir ierosināto direktīvu mērķis, ir jāpastāv tiešai ietekmei uz iekšējā 

tirgus darbību. Nepastāv tieša ietekme, kā noteikts LESD 115. pantā. 

 

Tiek uzsvērts arī tas, ka LESD 115. panta iespējama piemērošana nozīmē, ka Padomei šī 

direktīva ir jāpieņem vienbalsīgi. 

 

D66 politiskās grupas biedri pozitīvi vērtē abu ES priekšlikumu juridisko pamatu. 

 

ChristenUnie politiskās grupas biedriem nav nekā piebilstama par LESD 115. panta 

piemērošanu abām direktīvām. 

 

GroenLinks politiskās grupas biedri pozitīvi vērtē juridisko pamatu un piekrīt Eiropas 

Komisijas nostājai. Šķiet loģiski, ka gadījumā, ja uz iekšējā tirgus darbību jāattiecas vienotam 

noteikumu kopumam, tajā ir jāietilpst arī attiecīgā tirgus nodokļiem. Minētie biedri, tāpat kā 

Komisija, uzskata, ka tādējādi tiek stiprināta sistēmas noturība pret agresīvām fiskālajām 

stratēģijām. Viņuprāt, šie priekšlikumi arī nodrošinās iekšējā tirgus darbības uzlabojumu. 

 


