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Grozījums Nr.  11 

Danuta Maria Hübner 

EPP grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzīmē — lai gan uzņēmumiem, kas 

darbojas pāri robežām, kļūst aizvien grūtāk 

ievērot dažādās nodokļu sistēmas, 

globalizācija un digitalizācija tiem ir 

atvieglojusi darbību organizēšanu ar 

ārzonas finanšu centru palīdzību un 

sarežģītu struktūru izveidi nolūkā 

samazināt savu vispārējo nodokļu iemaksu; 

pauž bažas par to, ka ekonomikas un 

parādu krīzes, kā arī budžeta konsolidācijas 

dēļ lielākā daļa dalībvalstu ir būtiski 

samazinājušas savu nodokļu pārvaldes 

iestāžu personālu; uzsver, ka valstu 

nodokļu pārvaldes iestādēm vajadzētu būt 

pietiekamiem resursiem, tostarp 

cilvēkresursiem, lai varētu efektīvi 

darboties nolūkā nepieļaut, konstatēt un 

vērsties pret agresīvu nodokļu plānošanu, 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 

nodokļu apiešanu, kas ievērojami samazina 

to nodokļa bāzi, un lai nodrošinātu labāku 

un taisnīgāku nodokļu iekasēšanu un 

nodokļu sistēmas uzticamību; norāda — 

pētījumi liecina, ka kvalificēti darbinieki 

nodokļu pārvaldes iestādēs nodrošina 

valstij ievērojami lielāku ieņēmumu 

iekasēšanu, nekā šādi darbinieki tai 

izmaksā, jo nodokļu pārvaldes iestāžu 

efektivitātei ir tieša pozitīva ietekme uz 

valstu budžetiem; 

3. atzīmē — lai gan uzņēmumiem, kas 

darbojas pāri robežām, kļūst aizvien grūtāk 

ievērot dažādās nodokļu sistēmas, 

globalizācija un digitalizācija tiem ir 

atvieglojusi darbību organizēšanu ar 

ārzonas finanšu centru palīdzību un 

sarežģītu struktūru izveidi nolūkā 

samazināt savu vispārējo nodokļu iemaksu; 

pauž bažas par to, ka ekonomikas un 

parādu krīzes, kā arī budžeta konsolidācijas 

dēļ lielākā daļa dalībvalstu ir būtiski 

samazinājušas savu nodokļu pārvaldes 

iestāžu personālu; uzsver, ka valstu 

nodokļu pārvaldes iestādēm vajadzētu būt 

pietiekamiem resursiem, tostarp 

cilvēkresursiem, lai varētu efektīvi 

darboties nolūkā nepieļaut, konstatēt un 

vērsties pret agresīvu nodokļu plānošanu, 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 

nodokļu apiešanu, kas ievērojami samazina 

to nodokļa bāzi, un lai nodrošinātu labāku 

un taisnīgāku nodokļu iekasēšanu un 

nodokļu sistēmas uzticamību; norāda — 

pētījumi liecina, ka kvalificēti darbinieki 

nodokļu pārvaldes iestādēs nodrošina 

valstij ievērojami lielāku ieņēmumu 

iekasēšanu nekā ar viņiem saistītie 

izdevumi, jo nodokļu pārvaldes iestāžu 

efektivitātei ir tieša pozitīva ietekme uz 

nodokļu ieņēmumiem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Grozījums Nr.  12 

Danuta Maria Hübner 

EPP grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

95.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 95.a aicina dalībvalstis, īpaši tās 

dalībvalstis, kuras saņem finansiālu 

palīdzību, īstenot strukturālas reformas, 

apkarot krāpšanu nodokļu jomā un 

vērsties pret agresīvu nodokļu plānošanu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Grozījums Nr.  13 

Danuta Maria Hübner 

EPP grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

135. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

135. uzskata, ka daudznacionālu 

uzņēmumu darbību lielāka pārredzamība ir 

būtiska, lai nodrošinātu, ka nodokļu 

pārvaldes iestādes var efektīvi risināt BEPS 

problēmu; attiecīgi atkārtoti pauž nostāju, 

ka daudznacionālajām korporācijām visās 

nozarēs savos finanšu pārskatos atsevišķi 

par katru dalībvalsti un trešo valsti, kas ir 

to pastāvīgā darījumdarbības vieta, būtu 

skaidri un visaptveroši jāatklāj virkne 

apkopoto rādītāju, tostarp peļņa un 

zaudējumi pirms nodokļu nomaksas, 

nodarbināto personu skaits, turētie aktīvi 

un pamatinformācija par nodokļu 

nolēmumiem (ziņošana par katru valsti 

atsevišķi); uzsver, ka ir svarīgi šo 

informāciju darīt zināmu sabiedrībai, 

iespējams, centralizēta ES reģistra veidā; 

turklāt uzsver, ka MVU, kas nav 

daudznacionālas korporācijas, no tāda 

pienākuma būtu jāatbrīvo; aicina Padomi 

līdz 2015. gada beigām pieņemt 

Parlamenta nostāju attiecībā uz Akcionāru 

tiesību direktīvu, par kuru nobalsoja 

2015. gada jūlijā; uzsver, ka pārredzamības 

prasības būtu jāizstrādā un jāīsteno tā, lai 

tās ES uzņēmumiem nerada neizdevīgākus 

konkurences apstākļus; 

135. uzskata, ka daudznacionālu 

uzņēmumu darbību lielāka pārredzamība ir 

būtiska, lai nodrošinātu, ka nodokļu 

pārvaldes iestādes var efektīvi risināt BEPS 

problēmu; attiecīgi atkārtoti pauž nostāju, 

ka daudznacionālajām korporācijām visās 

nozarēs savos finanšu pārskatos atsevišķi 

par katru dalībvalsti un trešo valsti, kas ir 

to pastāvīgā darījumdarbības vieta, būtu 

skaidri un visaptveroši jāatklāj virkne 

apkopoto rādītāju, tostarp peļņa un 

zaudējumi pirms nodokļu nomaksas, 

nodarbināto personu skaits, turētie aktīvi 

un pamatinformācija par nodokļu 

nolēmumiem (ziņošana par katru valsti 

atsevišķi); uzsver, ka ir svarīgi šo 

informāciju darīt zināmu sabiedrībai, 

iespējams, centralizēta ES reģistra veidā; 

turklāt uzsver, ka MVU un uzņēmumi ar 

vidēji lielu kapitālu, kas nav 

daudznacionālas korporācijas, no tāda 

pienākuma būtu jāatbrīvo; aicina Padomi 

līdz 2015. gada beigām pieņemt 

Parlamenta nostāju attiecībā uz Akcionāru 

tiesību direktīvu, par kuru nobalsoja 

2015. gada jūlijā; uzsver, ka pārredzamības 

prasības būtu jāizstrādā un jāīsteno tā, lai 

tās ES uzņēmumiem nerada neizdevīgākus 

konkurences apstākļus; 

Or. en 
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