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VISPĀRĒJĀ NODOKĻU POLITIKA

Suverenitāte nodokļu jomā pieder pie dalībvalstu fundamentālajām suverēnajām tiesībām,
un dalībvalstis šajā jomā Savienībai piešķīrušas tikai ierobežotu kompetenci. ES nodokļu
noteikumu izstrāde ir vērsta uz vienotā tirgus netraucētas darbības nodrošināšanu, un netiešie
nodokļi ir saskaņoti agrīnākā posmā un dziļākā līmenī nekā tiešie nodokļi. Vienlaikus ar šiem
centieniem ES pastiprina cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu,
kas apdraud godīgu konkurenci un ievērojami samazina no nodokļiem gūtos ieņēmumus.
Saskaņā ar Līgumu ar nodokļiem saistīti pasākumi dalībvalstīm jāpieņem vienprātīgi.
Nodokļu politiku lielā mērā ietekmē Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, savukārt ar Eiropas
Parlamentu šajā jomā ir tikai jāapspriežas, izņemot budžeta jautājumus, kur Parlaments kā
viena no budžeta lēmējiestādēm dala lēmumu pieņemšanas pilnvaras ar Padomi.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumiem par nodokļiem veltītā nodaļa
(110.–113. pants), kas attiecas uz tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar apgrozījuma nodokļiem,
akcīzes nodokļiem un citiem netiešo nodokļu veidiem; nodaļa par tiesību aktu tuvināšanu (LESD
114.–118. pants), kas attiecas uz nodokļiem, kuri netieši ietekmē iekšējā tirgus izveidi, un
fiskālajiem noteikumiem, uz kuriem neattiecas parastā likumdošanas procedūra; citi ar nodokļu
politiku saistīti noteikumi, kas attiecas uz personu brīvu pārvietošanos un pakalpojumu un preču
brīvu apriti (LESD 45.–66. pants), vidi (LESD 191.–192. pants) un konkurenci (LESD 107.–
109. pants).
Nodokļu jautājumos var piemērot ciešākas sadarbības noteikumus (LESD 326.–334. pants).
Tiesību aktu pieņemšanu ES nodokļu noteikumu jomā galvenokārt raksturo tas, ka Padome
pieņem lēmumu ar vienprātīgu balsojumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un ar
Parlamentu tikai konsultējoties. Nodokļu jomā pieņemtie noteikumi ietver direktīvas, ar kurām
tiek tuvināti dalībvalstu noteikumi, un Padomes lēmumus.
Tiešie nodokļi ir nodokļi, ar kuriem apliek personu vai uzņēmumu ienākumus, īpašumu un
kapitālu. Uz iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) ES noteikumi neattiecas (ES darbība šajā
jomā vairāk saistās ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru). ES darbība saistībā ar uzņēmumu
ienākuma nodokli ir vairāk izteikta, lai gan tā koncentrējas tikai uz pasākumiem, kas saistīti ar
vienotā tirgus principu. Netiešos nodokļus veido nodokļi, ar kuriem netiek aplikti ienākumi vai
īpašums. Tie ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN), akcīzes nodokļi, ievedmuitas nodokļi, kā
arī enerģētikas un citi ar vidi saistītie nodokļi. Tā kā ES nodokļu noteikumu izstrāde ir vērsta uz
vienotā tirgus netraucētas darbības nodrošināšanu, netiešie nodokļi ir saskaņoti agrīnākā posmā
un dziļākā līmenī nekā tiešie nodokļi.

MĒRĶI

ES nodokļu politikas stratēģija ir izklāstīta Komisijas paziņojumā “Nodokļu politika Eiropas
Savienībā – turpmāko gadu prioritātes” (COM(2001)0260). Ar nosacījumu, ka tiek ievēroti
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ES noteikumi, katra dalībvalsts var brīvi izvēlēties nodokļu sistēmu, kuru tā uzskata par
vispiemērotāko. Šajā pamatsistēmā ES nodokļu politikas galvenās prioritātes ir nodokļu šķēršļu
novēršana pārrobežu saimnieciskajai darbībai, cīņa pret nodokļu konkurences radītu kaitīgu
ietekmi[1] un lielākas sadarbības veicināšana starp nodokļu administrēšanas iestādēm kontroles
un krāpšanas apkarošanas jomā. Pastiprināta nodokļu politikas koordinēšana nodrošinātu to,
ka dalībvalstu nodokļu politika atbalstītu plašākus ES politikas mērķus, kas norādīti gudrai,
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei paredzētajā stratēģijā “Eiropa 2020”.

SASNIEGUMI

Komisijas publicētajos darbības pārskatos nodokļu jomā[2] ir izklāstīti ES sasniegumi un
vēl risināmie nodokļu jautājumi. Jaunākais pārskats (2013. gads) attiecas uz tiešajiem un
netiešajiem nodokļiem, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu
koordinēšanu, ar valsts atbalstu saistītiem fiskāliem lēmumiem un pienākumu neizpildes
procedūrām.
Komisijas paziņojumā par pārrobežu nodokļu šķēršļu novēršanu ES pilsoņiem
(COM(2010)0769) izklāstītas visnopietnākās nodokļu problēmas, ar ko ES pilsoņiem nākas
saskarties pārrobežu situācijās (piemēram, diskriminācija, dubulta aplikšana ar nodokļiem,
grūtības saistībā ar nodokļu atmaksas saņemšanu un grūtības saņemt informāciju par ārvalstu
nodokļu noteikumiem). Ir izdevies zināmā mērā koordinēt pasākumus, kas paredzēti nodokļu
šķēršļu un neefektivitātes novēršanai tādās jomās kā uzņēmumu nodokļi, PVN, akcīzes nodokļi
un automašīnu nodokļi. Turklāt ir veikti pasākumi, lai novērstu izvairīšanos no nodokļiem,
izmantojot Uzkrājumu nodokļa direktīvu (2003/48/EK) un direktīvas, kas paredz savstarpēju
palīdzības sniegšanu starp nodokļu administrēšanas iestādēm. Komisija ir arī kļuvusi aktīvāka
juridisku procedūru ierosināšanā gadījumos, kad dalībvalstu regulējums vai prakse nodokļu
jomā neatbilst Līgumam.
Svarīgas politikas iniciatīvas netiešo nodokļu jomā cita starpā ir šādas – Zaļā
grāmata par PVN nākotni (COM(2010)0695), kurai sekoja paziņojums par PVN
sistēmas reformu (COM(2011)0851), priekšlikums direktīvai (COM(2011)0169), ar ko
groza Enerģijas nodokļu direktīvu (2003/96/EK) nolūkā panākt enerģijas racionālāku
aplikšanu ar nodokli ES, un tam pievienotais paziņojums (COM(2011)0168),
Direktīva 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas
transportlīdzekļiem, Komisijas priekšlikums direktīvai par nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos
automobiļus (COM(2005)0261), Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības
nodokļa sistēmu, kā arī daudzi atsevišķi noteikumi par akcīzes nodokļiem (piemēram, alkohola,
tabakas un enerģijas aplikšanu ar nodokli).
Politikas nostādņu izstrāde tiešo nodokļu jomā galvenokārt bijusi vērsta uz
to, lai saskaņotu uzņēmējdarbības aplikšanu ar nodokļiem, pieņemot Iestāžu
savstarpējās palīdzības direktīvu (77/799/EEK), Prasījumu piedziņas direktīvu (76/308/
EEK), Uzņēmējsabiedrību apvienošanas direktīvu (90/434/EEK), Mātesuzņēmumu
un meitasuzņēmumu direktīvu (90/435/EEK), Arbitrāžas procedūras konvenciju par
nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu (90/436/EEK), Procentu un honorāru nodokļu
direktīvu (2003/49/EK) un priekšlikumu par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa
bāzi (KKUINB), kurā noteikti vienoti noteikumi, lai uzņēmumi, kas darbojas ES, varētu
aprēķināt ar nodokli apliekamo peļņu (COM(2011)0121). Attiecībā uz privātpersonu aplikšanu
ar nodokļiem ir vērts pieminēt tādus pasākumus kā Uzkrājumu nodokļa direktīva (2003/48/

[1]Sk. Padomes Rīcības kodeksa grupas 1999. gada 23. novembra ziņojumu ECOFIN padomei “Rīcības kodekss
(uzņēmējdarbības aplikšana ar nodokļiem)” (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
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EK), kā arī paziņojums par dividenžu aplikšanu ar nodokli (COM(2003)0810) un paziņojums
par nodokļu ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz pārrobežu aroda pensijām (COM(2001)0214),
priekšlikums par finanšu darījuma nodokli (COM(2011)0594) un Direktīva 2008/7/EK par
netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai. ES Tiesa ir pieņēmusi ļoti daudz
spriedumu attiecībā uz ES pilsoņu tiešu aplikšanu ar nodokļiem.
Viens no tiem nodokļu politikas jautājumiem, kam ES darba kārtībā pievērsta īpaša uzmanība,
ir cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, ko Komisija ir noteikusi
par prioritāti[3]. Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
notiek gan tiešo nodokļu jomā (jo īpaši pasākumi kaitīgas prakses novēršanai nodokļu
jomā), gan netiešo nodokļu jomā (nesamaksāts PVN). Tā ir īpaši atkarīga no dalīšanās
ar informāciju. ES katru gadu tiek zaudēti nodokļu ieņēmumi aptuveni EUR 1 triljona
apmērā, jo notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešana, kas apdraud
godīgu konkurenci un ievērojami samazina valstu ieņēmumus. Cīņai pret krāpšanu nodokļu
jomā Komisija ir pieņēmusi rīcības plānu (COM(2012)0722) un divus ieteikumus – vienu
par agresīvu nodokļu plānošanu (C(2012)8806) un otru par labas pārvaldības veicināšanu
nodokļu lietās (C(2012)8805). Tas tika darīts, ņemot vērā 2012. gada jūnija paziņojumu par
konkrētiem veidiem, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas (COM(2012)0351).
Padome 2013. gada maijā pieņēma secinājumus par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un
krāpšanos nodokļu jomā[4], uzsverot vajadzību apvienot centienus valstu, ES un pasaules līmenī
un apstiprinot atbalstu darbam, kas G8, G20 un ESAO tiek veikts attiecībā uz automātisku
informācijas apmaiņu. Šajā sanāksmē Padome apsprieda arī Uzkrājumu nodokļa direktīvas
pārskatīšanu, kuras mērķis ir paplašināt tās piemērošanas jomu, ietverot visus no uzkrājumiem
gūtu ienākumu veidus un produktus, kas rada procentus. Padome 2014. gada 24. martā pieņēma
direktīvu, ar ko groza Uzkrājumu nodokļa direktīvu (2003/48/EK). Grozītā direktīva paplašinās
pašreizējo noteikumu piemērošanas jomu, lai novērstu atsevišķas iespējas apiet likumu, padarot
stingrākus ES noteikumus par informācijas apmaiņu no uzkrājumiem gūtu ienākumu jomā un
dodot dalībvalstīm iespēju efektīvāk vērsties pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no
nodokļu maksāšanas. Dalībvalstīm līdz 2016. gada 1. janvārim ir jāpieņem valsts tiesību akti,
kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.
Padarot stingrākus ES uzņēmumu nodokļu noteikumus attiecībā uz agresīvu nodokļu plānošanu
(transfertcenu noteikšanas darījumi, grupas ietvaros veikti maksājumi), novēršot nodokļu
konkurences radītu kaitīgu ietekmi un uzlabojot PVN maksāšanu, ir iespējams palīdzēt novērst
trūkumus nodokļu likumdošanā. ES likumdošanas procesā šie trūkumi tiek izskatīti. Ir panākts
progress, piemēram, saistībā ar grupas ietvaros veiktiem maksājumiem un transfertcenu
noteikšanas darījumiem piemērojamo nodokļu režīmu[5]. Kopējās konsolidētās uzņēmumu
ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) ieviešana varētu novērst vairākas nodokļu plānošanas
iespējas un lielāko daļu nodokļu šķēršļu, kas ietekmē vienotā tirgus ekonomisko efektivitāti.
Šis priekšlikums uz sarunu galda ir atradies trīs gadus, taču nekāds progress nav panākts.
Tomēr to tiek plānots izskatīt no jauna, ņemot vērā bažas, ko radījuši par labu starptautiskajiem
uzņēmumiem pieņemti lēmumi nodokļu jomā.
Apmaiņa ar informāciju starptautiskā līmenī ir uzlabojusies. 2014. gada 29. oktobra vienošanās
par jaunā ESAO vispārējā informācijas automātiskas apmaiņas standarta ātrāku piemērošanu

[3]Sk. Komisijas priekšsēdētāja J.-C. Juncker un priekšsēdētāja vietnieka F. Timmermans 2014. gada 12. novembra
vēstuli Padomes priekšsēdētājam un Parlamenta priekšsēdētājam.
[4]Padomes dokuments 9405/13.
[5]Piemēram, Padomes 2014. gada 8. jūlija Direktīvā 2014/86/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo
sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs
(grupas ietvaros veiktiem maksājumiem piemērojamais nodokļu režīms).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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paredz, ka apmaiņa ar informāciju, kuru parakstītājvalstīm (50 valstis, tostarp 28 ES dalībvalstis)
jāsāk vākt no 2015. gada 31. decembra, sāksies 2017., nevis 2018. gadā. ASV 2010. gada
Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akts (FATCA) ietver ESAO standartam līdzīgus elementus.
ES dalībvalstis informācijas automātisku apmaiņu sāks 2017. gadā saskaņā ar pārskatīto
administratīvās sadarbības direktīvu, kuras mērķis ir transponēt vispārējo ESAO informācijas
automātiskas apmaiņas standartu ES tiesību aktos, par ko Padome vienojās 2014. gada
14. oktobrī. ES Uzkrājumu nodokļa direktīvas darbības joma ir šaurāka, un tā tiks atcelta, kad
spēkā stāsies informācijas automātiska apmaiņa.
G20 un ESAO Rīcības plāns par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu paredzēts,
lai novērstu tos trūkumus valstu nodokļu sistēmās, kurus izmanto starptautiski uzņēmumi, lai
izvairītos no nodokļu maksāšanas vai samazinātu ar nodokli apliekamos ieņēmumus.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments kopumā ir atbalstījis Komisijas nodokļu jomas programmu vispārīgās nostādnes.
Parlaments dažādos ziņojumos ir atzinis, ka nodokļu konkurence pati par sevi varētu būt
“efektīvs instruments augsta nodokļu līmeņa samazināšanā” un varētu palīdzēt mazināt
administratīvo slogu, palielināt konkurētspēju un modernizēt Eiropas sociālo modeli. Ir
konstatēts, ka vairākās jomās ir nepieciešami ES līmeņa pasākumi, tostarp diskriminācijas,
nodokļu dubultās uzlikšanas un birokrātisko šķēršļu novēršana, pāreja uz galīgu pievienotās
vērtības nodokļa sistēmu, neierobežoti piemērojot izcelsmes valsts principu, un principa “maksā
piesārņotājs” atbalstīšana enerģijas nodokļu jomā.
Saglabājot vienprātības principu visu ar nodokļu politiku saistīto lēmumu pieņemšanā, ir grūti
panākt ES vajadzīgo nodokļu koordinēšanas līmeni, tāpēc Komisija izvirzīja priekšlikumus
pārejai uz kvalificētā vairākuma balsojumu attiecībā uz dažiem nodokļu politikas aspektiem.
Tomēr dalībvalstis šos priekšlikumus neatbalstīja.
Parlaments 2010. gada 2. februārī pieņēma ziņojumu par labas pārvaldības veicināšanu nodokļu
lietās[6], kurā tas iestājas par atbildīgu nodokļu politiku, pārredzamību un informācijas apmaiņu
visos līmeņos – valstu, Eiropas un globāli –, kā arī godīgu konkurenci nodokļu jomā.
Parlaments 2013. gada 12. decembrī pieņēma rezolūciju par prasību noteikt izmērojamas un
obligātas saistības pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas
Savienībā[7], kuras pamatā ir Komisijas rīcības plāns cīņai pret krāpšanu nodokļu jomā. Tas
atzinīgi vērtēja Komisijas centienus pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos
no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu, lai mazinātu nesamaksāto nodokļu
apmēru.
Parlaments 2015. gada 25. martā pieņēma Ekonomikas un monetārās komitejas sagatavoto
rezolūciju par 2014. gada pārskatu nodokļu jomā[8]. Šajā rezolūcijā ir noteiktas trīs ES nodokļu
politikai prioritāras jomas: i) iekšējā tirgus priekšrocību stiprināšana ar nodokļu politikas
palīdzību, ii) cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, agresīvu
nodokļu plānošanu un nodokļu oāzēm un iii) dzīvotspējīgas nodokļu koordinēšanas veicināšana
ilgtermiņa uz izaugsmi orientētai ekonomikas politikai.
Rezolūcijā ir atzinīgi vērtēta vienošanās par automātisku informācijas apmaiņu un prasīts pilnībā
aizliegt banku noslēpumu ES, sākot ar 2015. gada jūniju. Tajā prasīts līdz 2015. gada 30. jūnijam
noslēgt nodokļu nolīgumus arī ar trešām valstīm un saskaņoti rīkoties ES līmenī, lai veicinātu

[6]OV C 341, 16.12.2010., 29. lpp.
[7]Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0593.
[8]Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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pārredzamības standartu piemērošanu trešām valstīm, iekļaujot šos standartus turpmākajos
tirdzniecības nolīgumos.
Dario Paternoster
05/2016
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