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7.3.2018 A8-0051/68 

Grozījums Nr.  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Konsolidētās nodokļa bāzes 

sadalījuma formulai vajadzētu ietvert trīs 

vienlīdz svērtus faktorus, proti, darbaspēks, 

aktīvi un pārdevumi galamērķu dalījumā. 

Šiem vienlīdz svērtajiem faktoriem 

vajadzētu atspoguļot līdzsvarotu pieeju ar 

nodokli apliekamas peļņas sadalījumā starp 

attiecīgajām dalībvalstīm, un vajadzētu 

nodrošināt, ka peļņa tiek aplikta ar nodokli 

vietā, kur tā faktiski radusies. Tāpēc 

darbaspēku un aktīvus vajadzētu attiecināt 

uz to dalībvalsti, kurā veic darbu vai 

atrodas aktīvi, un līdz ar to tas piešķirtu 

attiecīgu svērumu izcelsmes dalībvalsts 

interesēm, kamēr pārdošana tiktu 

attiecināta uz preču vai pakalpojumu 

galamērķa dalībvalsti. Lai ņemtu vērā 

atšķirības algu līmeņos visā Savienībā, un 

tādējādi nodrošinātu taisnīgāku 

konsolidētās nodokļa bāzes sadali, 

darbaspēka faktorā vajadzētu būt algām un 

darbinieku skaitam (katra pozīcija 

uzskatāma par pusi). Savukārt aktīvu 

faktorā vajadzētu iekļaut visus materiālos 

pamatlīdzekļus, un nevajadzētu iekļaut 

nemateriālos un finanšu aktīvus to mobilā 

rakstura dēļ un izrietošā riska dēļ, ka 

varētu apiet šīs direktīvas noteikumus. Ja 

(10) Konsolidētās nodokļa bāzes 

sadalījuma formulai vajadzētu ietvert 

četrus vienādi svērtus faktorus, proti, 

darbaspēku, aktīvus, pārdošanas apjomu 

galamērķu dalījumā un tiešsaistes 

platformu un pakalpojumu lietotāju 

personas datu vākšanu un izmantošanu. 

Šiem vienlīdz svērtajiem faktoriem 

vajadzētu atspoguļot līdzsvarotu pieeju ar 

nodokli apliekamas peļņas sadalījumā starp 

attiecīgajām dalībvalstīm, un vajadzētu 

nodrošināt, ka peļņa tiek aplikta ar nodokli 

vietā, kur tā faktiski radusies. Tāpēc 

darbaspēku un aktīvus vajadzētu attiecināt 

uz to dalībvalsti, kurā veic darbu vai 

atrodas aktīvi, un līdz ar to tas piešķirtu 

attiecīgu svērumu izcelsmes dalībvalsts 

interesēm, kamēr pārdošana tiktu 

attiecināta uz preču vai pakalpojumu 

galamērķa dalībvalsti. Lai ņemtu vērā 

atšķirības algu līmeņos visā Savienībā, un 

tādējādi nodrošinātu taisnīgāku 

konsolidētās nodokļa bāzes sadali, 

darbaspēka faktorā vajadzētu būt algām un 

darbinieku skaitam (katra pozīcija 

uzskatāma par pusi). Savukārt aktīvu 

faktoram būtu jāietver vienīgi fiksēti 

materiāli aktīvi. Ja ārkārtēju apstākļu dēļ 
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ārkārtēju apstākļu dēļ dalījuma rezultāts 

patiesi neatspoguļo darījumdarbības 

apjomu, tad drošības klauzulai vajadzētu 

paredzēt alternatīvu ienākuma sadales 

metodi. 

dalījuma rezultāts patiesi neatspoguļo 

darījumdarbības apjomu, tad drošības 

klauzulai vajadzētu paredzēt alternatīvu 

ienākuma sadales metodi. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu atkārto ECON komitejā pieņemto grozījuma Nr. 10, bet no jauna iekļauj 

vārdu „fiksēti” pirms materiāliem aktīviem. 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Grozījums Nr.  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Komisijai būtu nekavējoties jāveic 

jauns ietekmes novērtējums, balstoties uz 

visaptverošākiem un precīzākiem datu 

resursiem, kuru pamatā ir EDSO 

standartiem atbilstošs ziņojums par katru 

valsti atsevišķi, kurš pašreiz neoficiāli ir 

pieejams dalībvalstu nodokļu iestādēm. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Grozījums Nr.  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 5.c punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.c Personas datu vākšanas un 

izmantošanas komerciāliem mērķiem 

saistībā ar tiešsaistes platformu un 

pakalpojumu lietotāju personas datu  

vākšanu un izmantošanu definīciju 

nosaka saskaņā ar Regulu 2016/679/ES. 

 (i) Datu vākšana izvērtējumā pa 

dalībvalstīm attiecas tikai uz datiem, kas 

savākti tiešsaistes platformas un 

pakalpojumu lietotāju sākotnējā izcelsmes 

vietā, bet neattiecas uz datiem, kuri ir 

tranzītā vai glabāšanā. 

 (ii) Apsverot tiešsaistes platformu un 

pakalpojumu lietotāju personas datu 

izmantošanu, būtu jānodrošina, ka pārējie 

formulas faktori, piemēram, pārdošanas, 

nedublējas. 

Or. en 


