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4.5.2016 A8-0157/38 

Grozījums Nr.  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Attiecībā uz informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm Padomes 2011. gada 15. 

februāra Direktīvā 2011/16/ES par 

administratīvu sadarbību nodokļu jomā un 

ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK, jau 

paredzēta obligāta automātiska 

informācijas apmaiņa vairākās jomās. 

Minētās direktīvas darbības joma būtu 

jāpaplašina, lai paredzētu, ka notiek 

pārskatu par katru valsti obligāta 

automātiska apmaiņa starp dalībvalstīm. 

(11) Attiecībā uz informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm Padomes 2011. gada 15. 

februāra Direktīvā 2011/16/ES par 

administratīvu sadarbību nodokļu jomā un 

ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK, jau 

paredzēta obligāta automātiska 

informācijas apmaiņa vairākās jomās. 

Minētās direktīvas darbības joma būtu 

jāpaplašina, lai paredzētu, ka notiek 

pārskatu par katru valsti obligāta 

automātiska apmaiņa starp dalībvalstīm un 

ka šie pārskati tiek iesniegti Komisijai, un 

attiecīgā informācija būtu jāpublisko. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/39 

Grozījums Nr.  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Pārskatu par katru valsti obligātai 

automātiskai apmaiņai starp dalībvalstīm 

katrā gadījumā būtu jāietver tādas 

noteiktas pamatinformācijas paziņošana, 

kas būtu pieejama tām dalībvalstīm, kurās, 

pamatojoties uz informāciju pārskatā par 

katru valsti, viena vai vairākas 

starptautiskas uzņēmumu grupas vienības 

ir rezidentes nodokļu vajadzībām, vai kurās 

tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko 

veic ar starptautiskas uzņēmumu grupas 

pastāvīgās iestādes starpniecību. 

(12) Pārskatu par katru valsti obligātai 

automātiskai apmaiņai starp dalībvalstīm 

katrā gadījumā būtu jāietver noteikta 

pamatinformācijas kopuma paziņošana, 

kam vajadzētu būt publiskam un 

pārredzamam, lai identificētu tās 

dalībvalstis, kurās, pamatojoties uz 

informāciju pārskatā par katru valsti, viena 

vai vairākas starptautisku uzņēmumu 

grupas vienības ir rezidentes nodokļu 

vajadzībām vai kurās tām uzlikti nodokļi 

par darījumdarbību, ko veic ar 

starptautisku uzņēmumu grupas pastāvīgās 

iestādes starpniecību. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/40 

Grozījums Nr.  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Ir jāprecizē konkrētas valodas 

prasības attiecībā uz informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm pārskatā par katru valsti. 

Turklāt ir nepieciešams pieņemt praktiskus 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai jauninātu 

CCN tīklu. Lai nodrošinātu vienveidīgus 

nosacījumus 20. panta 6. punkta un 21. 

panta 7. punkta īstenošanai, būtu jāpiešķir 

īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 182/2011. 

(16) Ir jāprecizē konkrētas valodas 

prasības attiecībā uz informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm pārskatā par katru valsti. 

Turklāt ir nepieciešams pieņemt praktiskus 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai garantētu 

maksimālu publiskumu un pārredzamību 

un atjauninātu CCN tīklu. Lai nodrošinātu 

vienveidīgus nosacījumus 20. panta 6. 

punkta un 21. panta 7. punkta īstenošanai, 

būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

Komisijai. Minētās pilnvaras būtu 

jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/41 

Grozījums Nr.  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 

Direktīva 2011/16/ES 

8.aa pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 

kurā Pārskats par katru valsti saņemts 

saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā 

termiņā, veicot automātisku apmaiņu, 

nosūta pārskatu jebkurai citai dalībvalstij, 

kurā, pamatojoties uz informāciju pārskatā 

par katru valsti, viena vai vairākas 

vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās 

vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas 

Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes 

nodokļu vajadzībām, vai kurā tām uzlikti 

nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar 

pastāvīgās iestādes starpniecību. 

2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 

kurā Pārskats par katru valsti saņemts 

saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā 

termiņā, veicot automātisku apmaiņu, 

nosūta pārskatu jebkurai citai dalībvalstij, 

kurā, pamatojoties uz informāciju pārskatā 

par katru valsti, viena vai vairākas 

vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās 

vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas 

Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes 

nodokļu vajadzībām, vai kurā tām uzlikti 

nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar 

pastāvīgās iestādes starpniecību. 

Dalībvalsts kompetentā iestāde pārskatu 

par katru valsti nosūta arī Komisijai, kas 

to publisko un dara pieejamu. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/42 

Grozījums Nr.  42 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 

Direktīva 2011/16/ES 

8.aa pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Šo informāciju publisko, ievietojot 

attiecīgās starptautisku uzņēmumu grupas 

tīmekļa vietnē. 

Or. en 

 

 


