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21.2.2018 A8-0016/43 

Grozījums Nr.  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Indivīdi, kuriem ir pieejama 

informācija par noteikumiem neatbilstošu 

profesionālo darbību ziņojamu pārrobežu 

shēmu jomā, tostarp par izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas un nodokļu 

apiešanas gadījumiem, būtu jāmudina par 

to ziņot attiecīgajām iestādēm un 

sadarboties ar šīm iestādēm, un 

attiecīgajām iestādēm šādi indivīdi būtu 

pilnībā jāaizsargā visos iespējamos veidos 

atbilstoši ikvienas dalībvalsts tiesiskajam 

regulējumam. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Grozījums Nr.  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Informācijas izpaušana par 

iespējami agresīvām nodokļu plānošanas 

shēmām ar pārrobežu dimensiju var 

efektīvi sekmēt centienus izveidot taisnīgu 

nodokļu vidi iekšējā tirgū. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, pienākuma noteikšana 

starpniekiem informēt nodokļu iestādes par 

noteiktām pārrobežu shēmām, kas varētu 

tikt izmantotas, lai izvairītos no nodokļu 

maksāšanas, būtu solis pareizajā virzienā. 

Lai izstrādātu visaptverošāku politiku, būtu 

nozīmīgi arī noteikt, ka nodokļu iestāžu 

otrais solis pēc informācijas izpaušanas 

būtu apmainīties ar informāciju ar līdzīgām 

iestādēm citās dalībvalstīs. Šādiem 

pasākumiem būtu arī jāuzlabo KZS 

efektivitāte. Turklāt būtu ļoti svarīgi 

nodrošināt Komisijai piekļuvi pietiekamam 

informācijas daudzumam, lai tā varētu 

uzraudzīt, vai šī direktīva darbojas 

pienācīgi. Šāda Komisijas piekļuve 

informācijai neatbrīvo dalībvalsti no tās 

pienākumiem paziņot Komisijai par 

jebkura veida valsts atbalstu. 

(6) Informācijas izpaušana par 

iespējami agresīvām nodokļu plānošanas 

shēmām ar pārrobežu dimensiju var 

efektīvi sekmēt centienus izveidot taisnīgu 

nodokļu vidi iekšējā tirgū. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, pienākuma noteikšana 

starpniekiem, revidentiem un nodokļu 

maksātājiem informēt nodokļu iestādes par 

noteiktām pārrobežu shēmām, kas varētu 

tikt izmantotas, lai izvairītos no nodokļu 

maksāšanas, būtu solis pareizajā virzienā. 

Lai izstrādātu visaptverošāku politiku, būtu 

nozīmīgi arī noteikt, ka nodokļu iestāžu 

otrais solis pēc informācijas izpaušanas 

būtu apmainīties ar informāciju ar līdzīgām 

iestādēm citās dalībvalstīs. Šādiem 

pasākumiem būtu arī jāuzlabo KZS 

efektivitāte. Turklāt būtu ļoti svarīgi 

nodrošināt Komisijai piekļuvi pietiekamam 

informācijas daudzumam, lai tā varētu 

uzraudzīt, vai šī direktīva darbojas 

pienācīgi. Šāda Komisijas piekļuve 

informācijai neatbrīvo dalībvalsti no tās 

pienākumiem paziņot Komisijai par 

jebkura veida valsts atbalstu. Būtu 

jāparedz prasība Komisijai reizi ceturksnī 
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publicēt paziņoto pārrobežu shēmu 

sarakstu, kurā tiktu iekļauti arī attiecīgajā 

shēmā iesaistītie nodokļu maksātāji un 

starpnieki. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Grozījums Nr.  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai nodrošinātu iekšējā tirgus 

pienācīgu darbību un lai novērstu 

nepilnības ierosinātajā noteikumu satvarā, 

izpaušanas pienākums būtu jānosaka 

visiem dalībniekiem, kuri parasti ir 

iesaistīti ziņojamu pārrobežu darījuma vai 

šādu darījumu virknes īstenošanas 

plānošanā, popularizēšanā, organizēšanā 

vai vadīšanā, kā arī tiem, kas sniedz 

atbalstu vai konsultācijas. Būtu jāņem vērā 

arī tas, ka dažos gadījumos izpaušanas 

pienākums starpniekam varētu nebūt 

piemērojams advokāta un klienta saziņas 

konfidencialitātes dēļ vai tad, ja 

starpnieka nav, jo, piemēram, nodokļu 

maksātājs shēmu izstrādā un ievieš 

iekšēji. Tādējādi būtu ļoti svarīgi, lai tādos 

gadījumos nodokļu iestādes nezaudētu 

iespēju saņemt informāciju par nodokļu 

shēmām, kuras varētu būt saistītas ar 

agresīvu nodokļu plānošanu. Tāpēc 

izpaušanas pienākumu vajadzētu pārnest 

uz nodokļu maksātāju, kurš šādos 

gadījumos shēmu izmanto. 

(8) Lai nodrošinātu iekšējā tirgus 

pienācīgu darbību un lai novērstu 

nepilnības ierosinātajā noteikumu satvarā, 

izpaušanas pienākums būtu jānosaka 

nodokļu maksātājiem un visiem 

dalībniekiem, kuri parasti ir iesaistīti 

ziņojamu pārrobežu darījuma vai šādu 

darījumu virknes īstenošanas plānošanā, 

popularizēšanā, organizēšanā vai vadīšanā, 

kā arī tiem, kas sniedz atbalstu vai 

konsultācijas. Ziņošanas pienākumam ir 

arī atturoša ietekme, un informācijas 

atklāšanas prasības piemērošana nodokļu 

maksātājiem nodrošinās to, ka potenciāli 

agresīvas nodokļu shēmas lietotāji 

apzināsies, ka šī shēma tiks rūpīgi 

pārbaudīta un ka to var atzīt par 

nederīgu, un/vai ka par tās izmantošanu 

var piemērot sodu. Ja veicinātājs atrodas 

ārzonā, informācijas atklāšanas 

pienākums būtu jāattiecina gan uz 

nodokļu maksātāju, gan uz ārzonas 

starpnieku. Gadījumos, kad ārzonas 

veicinātāji saskaras ar īstenošanas 

problēmām un/vai praktiskām grūtībām 

attiecīgo noteikumu ievērošanas 
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nodrošināšanā, būtu jāapsver iespēja 

piemērot sodu, tostarp, piemēram, liegt 

tiesības slēgt publiskā iepirkuma līgumus. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Grozījums Nr.  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai uzlabotu šīs direktīvas izredzes 

būt efektīvai, dalībvalstīm būtu jānosaka 

sankcijas par to valsts noteikumu 

pārkāpumiem, ar kuriem īsteno šo 

direktīvu, un jānodrošina, ka minētās 

sankcijas tiešām piemēro praksē, ka tās ir 

samērīgas un ka tām ir atturoša ietekme. 

(13) Lai uzlabotu šīs direktīvas izredzes 

būt efektīvai, dalībvalstīm būtu jānosaka 

sankcijas par to valsts noteikumu 

pārkāpumiem, ar kuriem īsteno šo 

direktīvu, un jānodrošina, ka minētās 

sankcijas tiešām piemēro praksē, ka tās ir 

samērīgas un ka tām ir atturoša ietekme. 

Dalībvalstīm būtu jāievieš sistēma, lai 

publiski nosauktu tos veicinātājus un 

nodokļu maksātājus, kas attiecīgajām 

nodokļu iestādēm neatklāj nodokļu 

apiešanas shēmas. Ārkārtas un atkārtotos 

gadījumos būtu jāizmanto arī iespēja 

atsaukt attiecīgo uzņēmumu 

uzņēmējdarbības licenci, kā ieteikts 

Eiropas Parlamenta Īpašās komitejas 

nodokļu nolēmumu jautājumos galīgā 

ziņojuma 165. punktā. 

Or. en 

 

 


