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20.3.2019 A8-0170/24

Grozījums Nr. 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
55.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 55.a aicina Komisiju publicēt 
priekšlikumu, kad uzliktu dalībvalstīm par 
pienākumu nodrošināt, ka uzņēmēji, kas 
piedalās publiskajā iepirkumā, atbilst 
minimālajām pārredzamības prasībām 
attiecībā uz nodokļiem, īpaši saistībā ar 
ziņojumiem par valstīm, un ka tiem ir 
pārredzamas īpašnieku struktūras;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Grozījums Nr. 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
69. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

69. atzinīgi vērtē tiesību aktu kopumu 
par nodokļu uzlikšanu digitālajā 
ekonomikā, ko Komisijas pieņēma 2018. 
gada 21. martā; pauž nožēlu par lēno 
virzību Padomē52 un tās nespēju panākt 
vienošanos par šo tiesību aktu kopumu 
pauž bažas par to, ka tā vietā Padome 
apsver priekšlikumu, kas tvēruma ziņā ir 
daudz mazāk ambiciozs par sākotnējo 
priekšlikumu un Parlamenta 2018. gada 
13. decembrī pieņemto nostāju53; aicina 
Padomi pieņemt šos priekšlikumus bez 
kavēšanās;
____________
52 Ekonomikas un finanšu padomes 2018. 
gada 4. decembra secinājumi.
53 Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. 
decembra normatīvā rezolūcija par 
priekšlikumu Padomes direktīvai par 
digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo 
sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada 
konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana, 
pieņemtie teksti P8_TA(2018)0523.

69. atzinīgi vērtē tiesību aktu kopumu 
par nodokļu uzlikšanu digitālajā 
ekonomikā, ko Komisijas pieņēma 2018. 
gada 21. martā; tomēr pauž nožēlu, ka 
Padome nolēma nepieņemt šos 
priekšlikumus un tā vietā koncentrējās 
tikai uz ESAO līmeni; aicina Padomi 
piešķirt Komisijai pilnvaras apspriest 
nodokļu nolēmumus ar valstīm ES vārdā, 
lai nodrošinātu visaptverošu globālo 
nodokļu vidi un saskaņotu nozīmīgas 
digitālās klātbūtnes definīcijas visos 
nodokļu nolēmumos, tiklīdz par šo 
definīciju panākta vienošanās;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Grozījums Nr. 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
71. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71. ja Padome nespēs panākt 
vienošanos par digitālo pakalpojumu 
nodokli, mudina dalībvalstis, kas vēlas 
apsvērt iespēju ieviest digitālo nodokli, 
darīt to, izmantojot ciešākas sadarbības 
procedūru; 

71. aicina Komisiju sniegt 
priekšlikumu, izmantojot LESD 
116. panta procedūru, lai ieviestu digitālo 
nodokli, jo pēc 2019. gada 12. marta 
ECOFIN sanāksmes ir izpildīta panta 
prasība par nespēju vienoties Padomē un 
konkurences kropļošanu, turklāt 
ievērojams skaits dalībvalstu ir 
paziņojušas, ka pieņems savus nacionālos 
digitālā nodokļa pasākumus;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Grozījums Nr. 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
75. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

75. norāda, ka nominālās uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmes ES līmenī ir 
samazinājušās no vidēji 32 % 2000. gadā 
līdz 21,9 % 2018. gadā56, kas ir par 32 % 
mazāk;  pauž bažas par šādas konkurences 
ietekmi uz nodokļu sistēmu ilgtspēju un tās 
iespējamo izplatīšanos uz citām valstīm; 
konstatē, ka pirmais G20 un ESAO vadītais 
projekts BEPS jomā šai parādībai 
nepievērsās; atzinīgi vērtē paziņojumu par 
BEPS iekļaujošu satvaru, kura mērķis ir, 
neskarot pašreizējo situāciju izpētīt tiesības 
uzlikt nodokļus, līdz 2020. gadam57 
paaugstinot jurisdikciju iespēju aplikt ar 
nodokli peļņu, ja otra jurisdikcija, kurai ir 
tiesības aplikt ar nodokli, piemēro zemu 
efektīvo nodokļa likmi šai peļņai, kā 
rezultātā tiktu izveidota minimālā efektīvā 
aplikšana ar nodokli;  ; norāda, ka saskaņā 
ar iekļaujošo BEPS satvaru pašreizējais 
ESAO vadītais darbs neparedz mainīt to, 
ka valstis vai jurisdikcijas joprojām var 
brīvi noteikt savu nodokļu likmi vai vispār 
neieviest nekādu uzņēmumu nodokļu 
sistēmu58;

____________
56 Nodokļu tendence Eiropas Savienībā, 3. 
tabula  “Augstākās likumā noteiktās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes 

75. atzīst, ka nesenās daudzpusējās 
iniciatīvas ir bijušas vērstas uz 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanu 
(BEPS), taču nodokļu konkurence, kas 
tiek ietekmēta, samazinot likumos 
noteiktās nodokļu likmes un paplašinot 
īpašus nodokļu režīmus, raisa vēl lielākas 
bažas, jo noved pie tā, ka tiem atņemti 
ieņēmumi valstu budžetiem1a; norāda, ka 
saskaņā ar jaunākajām aplēsēm kopējie 
zaudētie ieņēmumi, ko izraisa izvairīšanās 
no nodokļu maksāšanas 10 % apmērā no 
piemērojamajiem uzņēmuma nodokļiem, 
būtu līdzvērtīgi nodokļu likmju 
samazināšanai par apmēram 2,5 %1b; 
norāda, ka nominālās uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmes ES līmenī ir 
samazinājušās no vidēji 32 % 2000. gadā 
līdz 21,9 % 2018. gadā56, kas ir par 32 % 
mazāk; pauž bažas par šādas konkurences 
ietekmi uz nodokļu sistēmu ilgtspēju un tās 
iespējamo izplatīšanos uz citām valstīm; 
konstatē, ka pirmais G20 un ESAO vadītais 
projekts BEPS jomā šai parādībai 
nepievērsās; atzinīgi vērtē paziņojumu par 
BEPS iekļaujošu satvaru, kura mērķis ir, 
neskarot pašreizējo situāciju izpētīt tiesības 
uzlikt nodokļus, līdz 2020. gadam57 
paaugstinot jurisdikciju iespēju aplikt ar 
nodokli peļņu, ja otra jurisdikcija, kurai ir 
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(ieskaitot piemaksas) 1995.–2018. gadā”, 
Eiropas Komisija, 2018. gads.
57 Ekonomikas digitalizācijas radīto 
nodokļu problēmu risināšana — Politikas 
dokuments, kāds tas apstiprināts BEPS 
iekļaujošajā satvarā, 2019. gada 29. 
janvāris.
58 Turpat.

tiesības aplikt ar nodokli, piemēro zemu 
efektīvo nodokļa likmi šai peļņai, kā 
rezultātā tiktu izveidota minimālā efektīvā 
aplikšana ar nodokli; norāda, ka saskaņā ar 
iekļaujošo BEPS satvaru pašreizējais 
ESAO vadītais darbs neparedz mainīt to, 
ka valstis vai jurisdikcijas joprojām var 
brīvi noteikt savu nodokļu likmi vai vispār 
neieviest nekādu uzņēmumu nodokļu 
sistēmu58;

______________
1a Starptautiskais Valūtas fonds, 2019. 
Uzņēmumu nodoklis globālajā 
ekonomikā. Politikas dokuments Nr. 
19/007. 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1b Ekonomikas un sadarbības 
organizācija, 2015. BEPS novērtēšana un 
uzraudzība:
 11. darbība. Galīgais ziņojums. Parīze. 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 Nodokļu tendence Eiropas Savienībā, 4. 
tabula “Augstākās likumā noteiktās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes 
(ieskaitot piemaksas) 1995.–2018. gadā”, 
Eiropas Komisija, 2018. gads.
57 Ekonomikas digitalizācijas radīto 
nodokļu problēmu risināšana — Politikas 
dokuments, kāds tas apstiprināts BEPS 
iekļaujošajā satvarā, 2019. gada 29. 
janvāris.
58 Turpat.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Grozījums Nr. 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
79. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

79. aicina Komisiju novērtēt to, kā 
Eiropas Savienībā samazinās nominālās 
nodokļu likmes un šīs parādības ietekmi uz 
ETS, un ierosināt korektīvus pasākumus 
gan ES, gan attiecībā uz trešām valstīm, 
tostarp stingrus noteikumus par 
ļaunprātīgas izmantošanas nepieļaušanai, 
aizsardzības pasākumus, piemēram, 
stingrāku kontroli ārvalstu uzņēmumiem 
un ieteikumu labot situāciju, ko izraisījuši 
nodokļu nolīgumi;

79. aicina Komisiju novērtēt to, kā 
Eiropas Savienībā samazinās nominālās 
nodokļu likmes un šīs parādības ietekmi uz 
ETS, un nākt klajā ar leģislatīvu paketi, 
kas ietvertu stingrus noteikumus 
ļaunprātīgas izmantošanas nepieļaušanai, 
aizsardzības pasākumus, piemēram, 
stingrāku kontroli ārvalstu uzņēmumiem 
vai ienākumu norādīšanas noteikumus un 
arī ieteikumu labot situāciju, ko izraisījuši 
nodokļu nolīgumi, lai tiktu nodrošināta 
minimālo nodokļu likmju efektīva 
piemērošana;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Grozījums Nr. 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
79.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 79.a uzskata, ka globālās nodokļu bāzes 
koordinācija, kas ir EASO/BEPS projekta 
rezultāts, būtu jāpapildina ar labāku 
nodokļu likmju koordināciju, lai uzlabotu 
efektivitātes līmeni; aicina dalībvalstis 
sadarboties ar Komisiju, lai noteiktu 
taisnīgu minimālo, efektīvo nodokļu likmi 
ES līmenī un veicinātu tāda paša 
standarta ieviešanu globāli; uzskata, ka 
šādam nodokļu līmenim nevajadzētu būt 
zemākam par 18 %, ko piemēro 
uzņēmuma neto peļņai;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Grozījums Nr. 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
117.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 117.a pauž nožēlu, ka Komisija nevērš 
valsts atbalsta noteikumus pret nodokļu 
pasākumiem, kas ievērojami kropļo 
konkurenci, un ka šos noteikumus tā 
piemēro selektīvi atsevišķiem izraudzītiem 
gadījumiem, lai mainītu attiecīgās valsts 
praksi; aicina Komisiju darīt visu 
iespējamo, lai atgūtu nepamatoti piešķirto 
valsts atbalstu, tostarp no visiem 
uzņēmumiem, kas iesaistīti LuxLeaks 
skandālā, lai atjaunotu godīgas 
konkurences nosacījumus; aicina 
Komisiju sniegt arī vairāk norādījumu 
dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem par 
valsts atbalsta noteikumu piemērošanu un 
kā tas ietekmē uzņēmumu nodokļu praksi;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Grozījums Nr. 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
117.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 117.b aicina ar konkurences tiesību aktu 
reformu attiecināt tos arī uz valsts 
atbalsta noteikumiem, lai būtu iespējams 
daudz apņēmīgāk cīnīties pret kaitējošu 
fiskālo valsts atbalstu starptautiskajiem 
uzņēmumiem, kura paveids ir nodokļu 
nolēmumi;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Grozījums Nr. 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
120.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 120.a ierosina noteikt, ka ikvienam 
subjektam, kas veido ārzonu struktūras, 
jāsniedz kompetentajām iestādēm 
pamatoti iemesli, kādēļ tas tiek darīts, lai 
garantētu, ka ārzonu konti netiek 
izmantoti nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijai vai, lai izvairītos no nodokļu 
nemaksāšanas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Grozījums Nr. 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
199.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 199.a aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu, lai ES steidzami izskaustu 
brīvostas;

Or. en


