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9.12.2015 A8-0349/11 

Grozījums Nr.  11 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences 

veicināšana Savienībā 

2015/2010(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I pielikums – 7. punkts – 1.a ievilkums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – lai nodrošinātu, ka informatori par 

sabiedrības interesēs atklātiem 

noslēpumiem saņem atbilstošu finansiālo 

atbalstu, izveido kopēju Eiropas mēroga 

informatoru fondu, ko finansē no atgūtās 

naudas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Grozījums Nr.  12 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences 

veicināšana Savienībā 

2015/2010(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I pielikums – 7.a apakšvirsraksts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ieteikums A8. Jauni noteikumi, ar ko 

reglamentē uzņēmumus, kuri sniedz 

konsultācijas nodokļu jomā 

Parlaments aicina Komisiju nākt klajā ar 

likumdošanas priekšlikumu, lai: 

• izstrādātu obligātu Eiropas rīcības 

kodeksu ētikas jomā, kuru piemērotu 

visiem nodokļu jomā konsultācijas 

sniedzošiem uzņēmumiem, kas darbojas 

iekšējā tirgū, nolūkā novērst agresīvu 

nodokļu plānošanas praksi; 

• pieņemtu skaidru interešu konflikta 

definīciju un stingras politikas nostādnes 

nolūkā novērst to, ka šāda konflikta 

riskam pakļautie dalībnieki ir aktīvi 

ekspertu vai konsultantu struktūru 

locekļi; 

• pieprasītu uzņēmumiem, kas pašlaik 

pilda gan revīzijas, gan nodokļu tiesību 

aktu ievērošanas pārbaudes funkciju, 

nošķirt šīs funkcijas, izmantojot obligātu 

nošķiršanu atsevišķos uzņēmumos; 

• individuālajiem konsultantiem un 

konsultāciju uzņēmumiem, kas neievēro 

jaunā rīcības kodeksa noteikumus, 

piemērot konkrētas sankcijas — no 

naudas soda un zaudēto nodokļu 

ieņēmumu atmaksas līdz licences, kas ļauj 
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darboties vienotajā tirgū, anulēšanai; 

Komisijai vispirms būtu skaidri jānosaka, 

kādas sankcijas dalībvalstīm vai 

uzņēmumiem tiks piemērotas attiecīgo 

tiesību aktu neievērošanas gadījumā; 

• ieviestu noteikumus, kas paredz, ka 

nodokļu plānošanas stratēģiju apspriež un 

apstiprina uzņēmuma akcionāri; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Grozījums Nr.  13 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences 

veicināšana Savienībā 

2015/2010(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I pielikums – 8. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Komisijai būtu jāatturas no kopējās 

konsolidētās uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzes (KKUINB) kopējās un 

konsolidētās daļas nošķiršanas un līdz 

2016. gada jūnijam būtu jānāk klajā ar 

vienotu likumdošanas priekšlikumu visā 

Savienībā obligātai KKUINB. 

Or. en 

 

 


