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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.3.2018 A8-0050/85 

Grozījums Nr.  85 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2018 

Paul Tang 

Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ietilpst tādā konsolidētā grupā 

finanšu grāmatvedības vajadzībām, kuras 

kopējie konsolidētās grupas ieņēmumi 

pārsniedz EUR 750 000 000 finanšu gadā 

pirms attiecīgā finanšu gada; 

(c) ietilpst tādā konsolidētā grupā 

finanšu grāmatvedības vajadzībām, kuras 

kopējie konsolidētās grupas ieņēmumi 

pārsniedz EUR 50 000 000 finanšu gadā 

pirms attiecīgā finanšu gada; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Grozījums Nr.  86 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2018 

Paul Tang 

Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) vienības gadījumā nodokļu 

maksātājs pats vai kopā ar saviem 

saistītajiem uzņēmumiem tur tiešu vai 

netiešu līdzdalību vairāk nekā 50 % 

balsstiesību apmērā vai tam tieši vai netieši 

pieder vairāk nekā 50 % no kapitāla, vai tas 

ir tiesīgs saņemt vairāk nekā 50 % no šīs 

vienības peļņas; un 

(a) vienības gadījumā nodokļu 

maksātājs pats vai kopā ar saviem 

saistītajiem uzņēmumiem tur tiešu vai 

netiešu līdzdalību vairāk nekā 50 % 

balsstiesību apmērā vai tam tieši vai netieši 

pieder vairāk nekā 50 % no kapitāla, vai tas 

ir tiesīgs saņemt vairāk nekā 50 % no šīs 

vienības peļņas, vai arī šīs vienības 

galveno biroju var uzskatīt par faktiskās 

pārvaldības vietu, kur notiek galvenā 

pārvaldība un tiek pieņemti komerciāli 

lēmumi, ar kuru palīdzību tiek vadīta vai 

ietekmēta šīs vienības darījumdarbība; un 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Grozījums Nr.  87 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2018 

Paul Tang 

Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) vienības vai pastāvīgās 

pārstāvniecības faktiski samaksātais 

uzņēmumu ienākuma nodoklis par 

ieņēmumiem ir zemāks nekā starpība 

starp uzņēmumu ienākuma nodokli, kas 

būtu iekasēts par vienības vai pastāvīgās 

pārstāvniecības ieņēmumiem atbilstīgi šīs 

direktīvas noteikumiem, un faktisko 

uzņēmumu ienākuma nodokli, ko vienība 

vai pastāvīgā pārstāvniecība ir 

samaksājusi par minētajiem ieņēmumiem. 

(b) vienības vai pastāvīgās 

pārstāvniecības peļņai piemēro faktisko 

uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 

zemāka nekā 75 % no faktiskās 

uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, 

kuru uzliktu nodokļu maksātāja 

dalībvalstī; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Grozījums Nr.  88 

Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2018 

Paul Tang 

Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja uzņēmums vai pastāvīgā pārstāvniecība 

tiek uzskatīts par kontrolētu ārvalstu 

uzņēmumu saskaņā ar 1. punktu, vienības 

vai pastāvīgās pārstāvniecības nesadalītie 

ienākumi ir apliekami ar nodokli, ciktāl tie 

ir iegūti no šādām kategorijām: 

Ja uzņēmums vai pastāvīgā pārstāvniecība 

tiek uzskatīts par kontrolētu ārvalstu 

uzņēmumu saskaņā ar 1. punktu, visi 

vienības vai pastāvīgās pārstāvniecības 

ārvalstīs gūtie ienākumi ir apliekami ar 

nodokli. 

Or. en 

 

 


