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28.6.2017 A8-0227/71 

Grozījums Nr.  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Pēdējos gados ir ievērojami 

saasinājusies problēma, ko rada 

uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešana, 

raisot lielas bažas Savienībā un pasaulē. 

Eiropadome 2014. gada 18. decembra 

secinājumos atzina, ka steidzami ir 

jāpastiprina centieni cīņā pret nodokļu 

apiešanu gan pasaules, gan Savienības 

līmenī. Komisijas paziņojumos “Komisijas 

darba programma 2016. gadam — Nav 

īstais brīdis, lai rīkotos kā ierasts”16 un 

“Komisijas 2015. gada darba programma 

— Jauns sākums”17 par prioritāti tika 

noteikta nepieciešamība pāriet uz sistēmu, 

saskaņā ar kuru valsts, kurā peļņa tiek 

radīta, ir arī nodokļu uzlikšanas valsts. 

Komisija arī noteica par prioritāti 

nepieciešamību reaģēt uz sabiedrības 

aicinājumu pēc taisnīguma un nodokļu 

pārredzamības. 

(1) Pēdējos gados, jo īpaši pēc tam, 

kad atklātībā nonāca dažādi ar nodokļiem 

saistīti skandāli, uzņēmumu ienākuma 

nodokļa apiešana ir bijusi dienas kārtības 

jautājums un ir radījusi spēcīgu un 

pamatotu pieprasījumu pēc tā, lai valdības 

gan valstu līmenī, gan starptautiskās 

sadarbības ietvaros efektīvi rīkotos praksē 

nolūkā izbeigt šo parādību. Eiropadome 

2014. gada 18. decembra secinājumos 

atzina, ka steidzami ir jāpastiprina centieni 

cīņā pret nodokļu apiešanu gan pasaules, 

gan Savienības līmenī. Komisijas 

paziņojumos “Komisijas darba programma 

2016. gadam — Nav īstais brīdis, lai 

rīkotos kā ierasts”16 un “Komisijas 

2015. gada darba programma — Jauns 

sākums”17 par prioritāti tika noteikta 

nepieciešamība pāriet uz sistēmu, saskaņā 

ar kuru valsts, kurā peļņa tiek radīta, ir arī 

nodokļu uzlikšanas valsts. Komisija arī 

noteica par prioritāti nepieciešamību reaģēt 

uz sabiedrības aicinājumu pēc taisnīguma 

un nodokļu pārredzamības. Neskatoties uz 

visiem paustajiem nodomiem, tomēr ir 

jārīkojas steidzami. 
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__________________ __________________ 

16COM(2015) 610 final, 2015. gada 27. 

oktobris. 

16COM(2015) 610 final, 2015. gada 27. 

oktobris. 

17COM(2014) 910 final, 2014. gada 16. 

decembris. 

17COM(2014) 910 final, 2014. gada 16. 

decembris. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Grozījums Nr.  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Sabiedrībai vajadzētu spēt sekot 

līdzi visām grupas darbībām, ja grupai ir 

konkrētas darījumdarbības vietas 

Savienībā. Attiecībā uz grupām, kuras veic 

darbības Savienībā, tikai izmantojot 

meitasuzņēmumus vai filiāles, 

meitasuzņēmumiem un filiālēm būtu 

jāpublicē un jādara pieejams galvenā 

mātesuzņēmuma pārskats. Taču, lai 

nodrošinātu proporcionalitāti un 

efektivitāti, pienākumam publicēt un darīt 

pieejamu pārskatu vajadzētu attiekties tikai 

uz vidēji lieliem vai lieliem 

meitasuzņēmumiem, kas veic 

uzņēmējdarbību Savienībā, vai 

salīdzināma lieluma filiālēm, kas atvērtas 

dalībvalstī. Tāpēc Direktīvas 2013/34/ES 

darbības joma atbilstoši būtu jāattiecina arī 

uz filiālēm, kuras kādā dalībvalstī atvēris 

uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību ārpus 

Savienības. 

(6) Sabiedrībai vajadzētu spēt sekot 

līdzi visām grupas darbībām, ja grupai ir 

konkrētas darījumdarbības vietas 

Savienības dalībvalstīs. Attiecībā uz 

grupām, kuras veic darbības Savienības 

dalībvalstīs, tikai izmantojot 

meitasuzņēmumus vai filiāles, 

meitasuzņēmumiem un filiālēm būtu 

jāpublicē un jādara pieejams arī galvenā 

mātesuzņēmuma pārskats. Pienākumam 

publicēt un darīt pieejamu pārskatu ir 

jāattiecas uz visiem meitasuzņēmumiem, 

kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, vai 

visām filiālēm, kas atvērtas dalībvalstī. 

Tādēļ Direktīvas 2013/34/ES darbības 

joma atbilstoši būtu jāattiecina arī uz 

filiālēm, kuras kādā dalībvalstī atvēris 

uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību ārpus 

Savienības un kura konsolidētais neto 

apgrozījums pārsniedz EUR 40 000 000. 

Or. en 



 

AM\1129664LV.docx  PE605.551v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

28.6.2017 A8-0227/73 

Grozījums Nr.  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai nodrošinātu tādu detalizācijas 

pakāpi, kas ļauj pilsoņiem labāk novērtēt 

starptautisku uzņēmumu ieguldījumu 

labklājības veicināšanā katrā dalībvalstī, 

informācija būtu jāsniedz dalībvalstu 

dalījumā. Turklāt informācija par 

starptautisku uzņēmumu darbībām būtu 

jāatspoguļo ļoti detalizēti arī par 

konkrētām nodokļu jurisdikcijām, kas 

rada īpašas problēmas. Par visām citām 

trešo valstu darbībām informācija būtu 

jāsniedz apkopotā veidā. 

(9) Lai nodrošinātu tādu detalizācijas 

pakāpi, kas ļauj pilsoņiem labāk novērtēt 

starptautisku uzņēmumu ieguldījumu 

labklājības veicināšanā katrā dalībvalstī, 

informācija būtu jāsniedz sadalītā veidā 

jurisdikciju griezumā neatkarīgi no tā, vai 

uzņēmējdarbība notiek dalībvalstīs vai ne. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Grozījums Nr.  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai noteiktu konkrētas nodokļu 

jurisdikcijas, par kurām būtu jāparāda 

ļoti detalizēta informācija, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. 

pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz 

tāda kopīga Savienības saraksta 

sagatavošanu, kurā iekļautas šīs nodokļu 

jurisdikcijas. Šis saraksts jāsagatavo, 

balstoties uz konkrētiem kritērijiem, kas 

noteikti, pamatojoties uz 1. pielikumu 

Komisijas paziņojumā Eiropas 

Parlamentam un Padomei par ārējo 

stratēģiju faktiskai nodokļu uzlikšanai 

(COM (2016) 24 final). Īpaši svarīgi ir tas, 

lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu 

līmenī, un ka minētajām apspriedēm 

jānotiek saskaņā ar principiem, kas 

noteikti Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu, ko apstiprinājis 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 

un kas vēl oficiāli jāparaksta. Jo īpaši lai 

nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas 

piedalīties deleģēto aktu sagatavošanā, 

Eiropas Parlaments un Padome saņem 

visus dokumentus vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem 

svītrots 
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sistemātiski ir iespēja piedalīties to 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kas 

nodarbojas ar deleģēto aktu 

sagatavošanu. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/75 

Grozījums Nr.  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punktsDirektīva 2013/34/ES48.b pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis pieprasa, lai galvenie 

mātesuzņēmumi, kuru darbību reglamentē 

to valstu tiesību akti un kuru konsolidētais 

neto apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 

000, kā arī uzņēmumi, kuru darbību 

reglamentē to valstu tiesību akti un kuri 

nav saistīti uzņēmumi, un kuru neto 

apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 000, 

katru gadu sagatavotu un publicētu 

pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju. 

Dalībvalstis pieprasa, lai galvenie 3. panta 

7. punktā definētie lielo grupu 

mātesuzņēmumi, kuru darbību reglamentē 

to valstu tiesību akti, un 3. panta 4. punktā 

definētie lielie uzņēmumi, kuri nav saistīti 

uzņēmumi, katru gadu sagatavotu un 

publicētu pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju. 

Or. en 

 

 


