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TIEŠIE NODOKĻI: IEDZĪVOTĀJU UN
UZŅĒMUMU APLIKŠANA AR NODOKĻIEM

Eiropas Savienības tiesību aktos nav tieši reglamentēti tiešo nodokļu jautājumi. Tomēr gan
vairākas direktīvas, gan arī Eiropas Savienības Tiesas spriedumi veido saskaņotus standartus
uzņēmumu un privātpersonu aplikšanai ar nodokļiem. Turklāt vairākos paziņojumos ir
uzsvērts, ka jātiecas nepieļaut izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu dubultu
uzlikšanu. Politiskas diskusijas norisinās arī jautājumā par nodokļu nolēmumiem (tax
rulings), kurus dažās dalībvalstīs piemēro lieliem uzņēmumiem un kuri, iespējams, izkropļo
konkurenci.

JURIDISKAIS PAMATS

Līgumā par ES nav viennozīmīgi noteikta likumdošanas kompetence tiešo nodokļu jomā.
Tiesību normas, kas reglamentē nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem, parasti ir balstītas uz Līguma
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 115. pantu, kas ļauj Savienībai pieņemt direktīvas,
lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus, kuri tieši iespaido iekšējo tirgu.
Šādas direktīvas paredzēts pieņemt saskaņā ar apspriežu procedūru, un lēmumu pieņemšanai
nepieciešama vienprātība.
LESD 65. pants (brīva kapitāla aprite) ļauj dalībvalstīm piemērot nodokļu maksātājiem
atšķirīgas tiesību normas atkarībā no viņu dzīvesvietas vai kapitāla ieguldījuma vietas. Tomēr
1995. gadā Eiropas Kopienu Tiesa, izskatot lietu C-279/93, nosprieda, ka nodokļu maksājumu
un sociālās apdrošināšanas iemaksu jomā ir tieši piemērojams LESD 45. pants, kurā noteikts,
ka jēdziens “darba ņēmēju pārvietošanās brīvība” nozīmē to, ka tiek likvidēta “jebkād[a]
(..) diskriminācij[a] pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, darba samaksu un citiem
darba un nodarbinātības nosacījumiem”. Saskaņā ar LESD 110.–113. pantu dalībvalstīm ir
pienākums, risinot savstarpējas sarunas, novērst nodokļu dubultu uzlikšanu Eiropas Savienībā.
Savukārt LESD 55. pants aizliedz diskriminēt citu dalībvalstu pilsoņus attiecībā uz piedalīšanos
sabiedrību kapitāla veidošanā. Tomēr lielākā daļa nolīgumu tiešo nodokļu jomā neietilpst
ES tiesībās. Nodokļu jautājumus saistībā ar pārrobežu ienākumu plūsmām reglamentē plašs
divpusēju nodokļu nolīgumu tīkls, kurā iesaistījušās gan dalībvalstis, gan trešās valstis.

MĒRĶI

Divi specifiski mērķi ir cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu dubultas
uzlikšanas novēršana. Kopumā pastāv viedoklis, ka būtu noderīgi zināmā mērā saskaņot
uzņēmumiem piemērojamos nodokļus, jo tas palīdzētu gan novērst konkurences izkropļojumus
(īpaši saistībā ar lēmumiem par investīcijām), gan arī izvairīties no t. s. nodokļu konkurences
un mazinātu iespēju veikt manipulācijas grāmatvedībā.
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SASNIEGUMI

A. Uzņēmumiem piemērojamie nodokļi
Priekšlikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa saskaņošanu tiek apspriesti jau vairākus gadu
desmitus (F. Neumark 1962. gada ziņojums, A. J. van den Tempel 1970. gada ziņojums,
1975. gadā publicētais priekšlikums direktīvai par nodokļu likmju saskaņošanu 45 % līdz
55 % apmērā). 1980. gadā Komisija publicēja paziņojumu, kurā bija norādīts, ka mēģinājumi
saskaņot nodokļu likmes, visticamāk, negūs panākumus (COM(1980)0139), un pievērsās
pasākumiem, kas bija svarīgi iekšējā tirgus izveides pabeigšanai. 1990. gadā tā ierosināja
“Pamatnostādnes uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem” (SEC(90)0601), tajās pieņemot trīs
priekšlikumus, proti, Uzņēmējsabiedrību apvienošanās direktīvu (Direktīva 90/434/EEK,
tagad – Direktīva 2009/133/EK), Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīvu (Direktīva
90/435/EEK, tagad – Direktīva 2011/96/ES) un Arbitrāžas konvenciju (Konvencija 90/436/
EEK). Kā piemēru sīvajām diskusijām ar dalībvalstīm var minēt 1991. gadā ierosināto
direktīvu par kopēju nodokļu uzlikšanas kārtību procentu un autoratlīdzību maksājumiem starp
mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri darbojas dažādās dalībvalstīs. Kaut arī šis
priekšlikums tika grozīts un Eiropas Parlaments par to sniedza labvēlīgu atzinumu, Komisija
tomēr to atsauca, jo netika panākta vienošanās Padomē. 1998. gadā šis priekšlikums tika
iesniegts jaunā redakcijā tā dēvētās Monti tiesību aktu paketes ietvaros, un, pamatojoties uz to,
tika pieņemta Direktīva 2003/49/EK.
1991. gadā darbu uzsāka O. Ruding vadītā neatkarīgo ekspertu komiteja, kura savā
ziņojumā ieteica rīcības programmu nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanai, uzņēmumu
ienākuma nodokļa likmju saskaņošanai un pilnīgas pārredzamības nodrošināšanai pār nodokļu
atvieglojumiem, kuri dalībvalstīs paredzēti ieguldījumu stimulēšanai. Komisija nāca klajā ar
vairākiem priekšlikumiem, kuri vēlāk tika atsaukti.
1996. gadā Komisija uzsāka jaunu pieeju nodokļu jautājumiem. Uzņēmumiem piemērojamo
nodokļu jomā nozīmīgākais rezultāts bija Rīcības kodekss uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem,
ko Padome 1998. gadā pieņēma rezolūcijas veidā. Turklāt Padome izveidoja D. Primarolo
vadīto Rīcības kodeksa darba grupu (tā dēvētā Primarolo grupa), kuras uzdevums bija izmeklēt
uzņēmumiem netaisnīgi piemērotu nodokļu gadījumus. Grupa konstatēja 66 nodokļu prakses
gadījumus, kas piecu gadu laikā būtu jāatceļ. 2001. gadā Komisija izstrādāja analītisku pētījumu
par uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem Eiropas Kopienā (SEC(2001)1681). Kā papildinājumu
minētajam pētījumam Komisija publicēja paziņojumu (COM(2001)0582), kurā bija konstatēts,
ka lielāko problēmu uzņēmumiem rada tas, ka tiem iekšējā tirgū jāpielāgojas dažādu dalībvalstu
atšķirīgajiem noteikumiem. Komisija ierosināja dažādus risinājumus, kā noteikt konsolidētu
nodokļa bāzi Eiropas Savienības mērogā īstenotas uzņēmējdarbības aplikšanai ar nodokļiem,
– nodokļu uzlikšana pēc mītnes valsts noteikumiem, kopējas konsolidētas nodokļa bāzes
brīvprātīga piemērošana, Eiropas uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī obligāta pilnībā
saskaņota nodokļa bāze. Lai apspriestu šos priekšlikumus, 2004. gadā tika izveidota darba grupa,
kuras paveiktais atspoguļojās Komisijas priekšlikumā (COM(2011)0121). Ierosinātā “kopējā
konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze” (KKUINB) nozīmētu, ka uzņēmumiem cita
starpā būtu iespējams izmantot sistēmu ar vienu centralizētu nodokļu administrāciju, kur
tie varētu iesniegt pieprasījumus samaksāto nodokļu atgūšanai. Turklāt uzņēmumi varētu
konsolidēt visu Eiropas Savienībā gūto peļņu un zaudējumus. Dalībvalstu kompetencē pilnībā
paliktu uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes noteikšana. Eiropas Parlaments 2012. gada aprīlī
pieņēma normatīvo rezolūciju par minēto priekšlikumu. Lai dotu jaunu impulsu sarunām
Padomē, Komisija 2015. gada jūnijā nāca klajā ar stratēģiju attiecībā uz šā priekšlikuma
sagatavošanu jaunā redakcijā, lai to iesniegtu 2016. gadā. Komisijas izraudzītā pieeja bija

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
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rīkoties divos posmos, atsevišķi nodalot kopējās nodokļa bāzes un konsolidācijas elementus,
līdz ar to tika iesniegti divi savstarpēji saistīti likumdošanas priekšlikumi: priekšlikums par
kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KUINB) un priekšlikums par kopējo konsolidēto
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB). Priekšlikumā ir aicināts ieviest saistošu
KKUINB, taču paredzēta iespēja to darīt pakāpeniski. Turklāt šis ar Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas (ESAO) centieniem saskaņotais priekšlikums arī varētu palīdzēt
cīnīties pret nodokļu apiešanu, likvidējot atšķirības starp dažādajām valstu sistēmām un tādējādi
ierobežojot populārus nodokļu apiešanas mehānismus.
B. Taisnīga nodokļu piemērošana, nodokļu pārredzamība un cīņa pret nodokļu apiešanu un
nelabvēlīgu nodokļu konkurenci
Finanšu krīzes gaitā, sākot ar 2008. gadu, uzmanības centrā nonāca cīņa pret nodokļu
apiešanu un jautājums par vienotu nodokļu piemērošanu visiem uzņēmumiem. To cita starpā
iecerēts panākt, nodrošinot lielāku pārredzamību (sk. 2015. gada 18. marta pasākumu kopumu
pārredzamības uzlabošanai, tostarp Padomes direktīvu par automātisku informācijas apmaiņu
attiecībā uz nodokļu nolēmumiem (Direktīva (ES) 2015/2376) un paziņojumu par nodokļu
pārredzamību cīņā pret krāpšanos nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
(COM(2015)0136)). Komisija 2015. gadā pieņēma rīcības plānu taisnīgas un efektīvas
uzņēmumu nodokļu sistēmas ieviešanai Eiropas Savienībā (COM(2015)0302), paredzot
reformēt uzņēmumiem piemērojamo nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā, lai cīnītos pret
ļaunprātīgām darbībām nodokļu jomā, garantētu noturīgus ieņēmumus un atbalstītu labvēlīgāku
uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū. 2016. gada janvārī Komisija nāca klajā ar pasākumu
kopumu cīņai pret nodokļu apiešanu, tostarp priekšlikumu Padomes direktīvai par iekšējā
tirgus darbību tieši ietekmējošas nodokļu apiešanas prakses novēršanu (COM(2016)0026).
Šo direktīvu Padome pieņēma 2016. gada jūlijā. 2016. gada aprīlī Komisija ierosināja
grozījumus Direktīvā 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu uzņēmumu un filiāļu pienākumu izpaust
ienākuma nodokļa informāciju. Ierosinātajā priekšlikumā ir paredzēta prasība starptautiskiem
uzņēmumiem, kuru konsolidētais apgrozījums ir vismaz EUR 750 miljoni, publiski atklāt
noteiktus nodokļu iestādēm iesniegtās informācijas aspektus.
Dalībvalstu nodokļu sistēmām ir jābūt saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu.
Saistībā ar Komisijā veikto izmeklēšanu par konkrētiem uzņēmumiem piemērotajiem nodokļu
nolēmumiem Eiropas Parlaments izveidoja pagaidu Īpašo komiteju nodokļu nolēmumu un
rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE) un pēc tam – TAXE 2 komiteju.
TAXE 2 komitejas pilnvaras beidzās 2016. gada augustā.
C. MVU piemērojamie nodokļi
Komisija kopš 2001. gada strādā pie projekta par nodokļu uzlikšanu MVU saskaņā ar mītnes
valsts noteikumiem, kurā paredzēts, ka MVU drīkstētu aprēķināt peļņu (arī tad, ja tā gūta citās
dalībvalstīs) atbilstoši sev ierastajam nodokļu režīmam, kas ir spēkā attiecīgajā mītnes valstī.
Jautājumā par nodokļu šķēršļu likvidēšanu pārrobežu riska kapitāla ieguldījumiem tika izveidota
ekspertu grupa, kura 2010. gadā nāca klajā ar ziņojumu par paveikto.
D. Iedzīvotājiem piemērojamie nodokļi
1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nodokļu ieturēšana darba ņēmējiem vai pensionāriem, kuri strādā vai saņem pensiju vienā
dalībvalstī, bet paši vai viņu apgādājamie ģimenes locekļi dzīvo citā dalībvalstī, vienmēr
bijusi sarežģīts jautājums. Kaut arī ar divpusējiem nolīgumiem kopumā ir iespējams novērst
nodokļu dubultu uzlikšanu, tomēr šādā veidā nebija iespējams atrisināt tādus jautājumus kā
dažādi nodokļu atvieglojumu veidi, kas rezidences valstī piemērojami attiecībā uz ienākumiem,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1497602882502&uri=CELEX:52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX:52016PC0683
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX:52016PC0683
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0136
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0302
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0026
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/taxe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/tax2/home.html
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kuri gūti darbavietas atrašanās valstī. Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret rezidentiem
un nerezidentiem, Komisija nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai par ienākuma nodokļa
tiesiskā regulējuma saskaņošanu attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Kopienā
(COM(1979)0737), kurā bija paredzēts nodokļus uzlikt rezidences vietas valstī. Padome šo
priekšlikumu noraidīja, tādēļ Komisija to atsauca un pēcāk nāca klajā vienīgi ar ieteikumu,
kurā bija ierosināti principi nerezidentu ienākumu aplikšanai ar nodokļiem. Tika uzsāktas arī
procedūras pret dažām dalībvalstīm saistībā ar ārvalstu darba ņēmēju diskrimināciju. Eiropas
Kopienu Tiesa 1993. gadā, izskatot lietu C-112/91, nosprieda, ka dalībvalsts, iekasējot tiešos
nodokļus, nedrīkst pret citas dalībvalsts pilsoņiem izturēties nelabvēlīgāk nekā pret saviem
pilsoņiem (lieta C-279/93). Kopumā raugoties, integrāciju iedzīvotāju tiešo nodokļu jomā drīzāk
veicināja EKT spriedumi, nevis likumdošanas priekšlikumi. 2016. gadā Komisija pieņēma
priekšlikumu direktīvai (COM(2016)0686), tiecoties uzlabot Eiropas Savienībā pastāvošos
strīdu izšķiršanas mehānismus nodokļu dubultas uzlikšanas jautājumos.
2. Pārrobežu mērogā izmaksāto noguldījumu procentu un citu procentu aplikšana ar nodokli
Principā nodokļu maksātājam procentu ienākumi ir jādeklarē. Tomēr reālajā dzīvē kapitāla
brīva aprite un banku noslēpuma saglabāšana ir palielinājusi iespējas izvairīties no nodokļu
maksāšanas. Dažas dalībvalstis ietur nodokli no procentu ienākumiem to izmaksas brīdī. Tomēr,
kad Vācija 1989. gadā ieviesa šādu nodokli ar pavisam nelielu likmi 10 % apmērā, tas izraisīja
līdzekļu masveida aizplūšanu uz Luksemburgu, un Vācijai šā nodokļa iekasēšanu nācās apturēt.
Tajā pašā gadā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par kopējas sistēmas ieviešanu nodokļu
ieturēšanai no procentu ienākumiem to izmaksas brīdī, ierosinot likmi 15 % apmērā, taču
vēlāk to atsauca un aizstāja ar jaunu priekšlikumu, kura mērķis bija nodrošināt minimumu
efektīvai nodokļu piemērošanai attiecībā uz ienākumiem, kuri gūti kā procentu maksājumi par
uzkrājumiem (paredzot 20 % nodokļa likmi). Pēc ilgām diskusijām tika panākts kompromiss
un pieņemta Padomes Direktīva 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kuri
gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem. Tagad tā ir aizstāta ar vēl sīkāk izstrādāto
Direktīvu 2014/107/ES, kura kopā ar Direktīvu 2011/16/ES nosaka plaša apmēra informācijas
apmaiņu starp nodokļu iestādēm.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Izskatot priekšlikumus nodokļu jomā, Parlamenta loma ir ierobežota, jo principā tiek izmantota
apspriežu procedūra. Parlamenta pieņemtajās rezolūcijās pamatā ir atbalstīti visi Komisijas
priekšlikumi, kuri attiecas uz iedzīvotāju un uzņēmumu aplikšanu ar tiešajiem nodokļiem, tomēr
vienlaikus ir ieteikts paplašināt to piemērošanas jomu.
Turklāt Parlaments ik gadu izstrādā pārskatu nodokļu jomā. Pirmais pārskats tikai sagatavots,
rīkojot darbsemināru, un pieņemts 2012. gada februārī (2011/2271(INI)). Tajā galvenokārt
aplūkota nodokļu dubultas uzlikšanas problemātika. 2013. gada pārskatā uzmanība pievērsta
nodokļu uzlikšanas un izaugsmes, kā arī nodokļu koordinācijas jautājumiem (2013/2025(INI)),
savukārt 2015. gada pārskatā ir nosodīta agresīva nodokļu politika un pausts atbalsts kopīgai
pieejai, kas varētu pavērt iespējas efektīvākai cīņai pret krāpšanos nodokļu jomā un nodokļu
apiešanu, kā arī radīt labākus nosacījumus pareizai iekšējā tirgus darbībai (2014/2144(INI)).
Noslēdzoties darbam, ko veica pagaidu īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai
ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos, Parlaments pieņēma divas rezolūcijas (par TAXE
un par TAXE 2).
2016. gadā, reaģējot uz t. s. Panamas dokumentu noplūdi, Parlaments izveidoja izmeklēšanas
komiteju (PANA), kurai tika uzdots pārbaudīt iespējamos pārkāpumus un administratīvas

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0686
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201112/20111213ATT33992/20111213ATT33992EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2271(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2025(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2144(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0310&language=LV&ring=A8-2016-0223
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kļūmes ES tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju,
nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Dražen Rakić
11/2017
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