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20.3.2019 A8-0170/34

Grozījums Nr. 34
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
211. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

211. pauž nosodījumu par to, ka liela 
daļa dalībvalstu noteiktajā termiņā pilnībā 
vai daļēji nav transponējušas AMLD4 
direktīvu savos tiesību aktos un ka tādēļ 
Komisija uzsāka pārkāpumu procedūras 
pret šīm valstīm, tostarp vērsās Eiropas 
Savienības Tiesā117; aicina attiecīgās 
dalībvalstis nekavējoties risināt šo 
situāciju; mudina dalībvalsts jo īpaši 
izpildīt savu juridisko pienākumu ievērot 
2020. gada 10. janvāra termiņu AMLD5 
direktīvas transponēšanai valsts tiesību 
aktos; uzsver un atzinīgi vērtē Padomes 23. 
novembra secinājumus, kurā dalībvalstis ir 
aicinātas transponēt AMLD5 direktīvu 
savos valsts tiesību aktos pirms 2020. gada 
termiņa; aicina Komisiju pilnībā izmantot 
tās rīcībā esošos instrumentus, lai sniegtu 
atbalstu un nodrošinātu, ka dalībvalstis 
iespējami drīz pienācīgi transponē un 
īsteno AMLD5 direktīvu;

______________
117 Komisija 2018. gada 19. jūlijā vērsās 
pret Grieķiju un Rumāniju Eiropas 
Savienības Tiesā par to, ka tās nebija 
transponējušas valsts tiesību aktos Ceturto 
direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanu. Īrija ir 
transponējusi tikai nelielu noteikumu daļu, 
un arī pret šo valsti tika iesniegta prasība 

211. pauž nosodījumu par to, ka liela 
daļa dalībvalstu noteiktajā termiņā pilnībā 
vai daļēji nav transponējušas AMLD4 
direktīvu savos tiesību aktos un ka tādēļ 
Komisija uzsāka pārkāpumu procedūras 
pret šīm valstīm, tostarp vērsās Eiropas 
Savienības Tiesā117; aicina attiecīgās 
dalībvalstis nekavējoties risināt šo 
situāciju; mudina dalībvalsts jo īpaši 
izpildīt savu juridisko pienākumu ievērot 
2020. gada 10. janvāra termiņu AMLD5 
direktīvas transponēšanai valsts tiesību 
aktos; uzsver un atzinīgi vērtē Padomes 23. 
novembra secinājumus, kurā dalībvalstis ir 
aicinātas transponēt AMLD5 direktīvu 
savos valsts tiesību aktos pirms 2020. gada 
termiņa; aicina Komisiju pilnībā izmantot 
tās rīcībā esošos instrumentus, lai sniegtu 
atbalstu un nodrošinātu, ka dalībvalstis 
iespējami drīz pienācīgi transponē un 
īsteno AMLD5 direktīvu;

______________
117 Komisija 2018. gada 19. jūlijā vērsās 
pret Grieķiju un Rumāniju Eiropas 
Savienības Tiesā par to, ka tās nebija 
transponējušas valsts tiesību aktos Ceturto 
direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanu. Īrija ir 
transponējusi tikai nelielu noteikumu daļu, 
un arī pret šo valsti tika iesniegta prasība 
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Tiesā. Tiesā. 2019. gada 7. martā Komisija 
nosūtīja argumentētu atzinumu Austrijai 
un Nīderlandei un oficiālas paziņojuma 
vēstules Čehijai, Ungārijai, Itālijai, 
Slovēnijai, Zviedrijai un Apvienotajai 
Karalistei par to, ka tās nebija pilnībā 
transponējušas 4. Nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas apkarošanas 
direktīvu; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Grozījums Nr. 35
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, Mady Delvaux
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
244. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

244. aicina Komisiju izstrādāt īpašu 
apmācību finanšu izlūkošanas vienībām, 
īpaši ņemot vērā to ierobežoto kapacitāti 
dažās dalībvalstīs; norāda uz Egmont 
grupas pienesumu, kas apvieno 159 FIU ar 
mērķi stiprināt to operatīvo sadarbību, 
veicinot vairāku projektu turpināšanu un 
īstenošanu; sagaida, ka Komisija izvērtēs 
FIU sadarbības sistēma ar trešām valstīm 
un šķēršļi un iespējas attiecībā uz 
sadarbības uzlabošanu starp FIU Savienībā, 
tostarp iespēja izveidot koordinācijas un 
atbalsta mehānismu; atgādina, ka šis 
novērtējums jāsagatavo līdz 2019. gada 
1. jūnijam;

244. aicina Komisiju izstrādāt īpašu 
apmācību finanšu izlūkošanas vienībām, 
īpaši ņemot vērā to ierobežoto kapacitāti 
dažās dalībvalstīs; norāda uz Egmont 
grupas pienesumu, kas apvieno 159 FIU ar 
mērķi stiprināt to operatīvo sadarbību, 
veicinot vairāku projektu turpināšanu un 
īstenošanu; sagaida, ka Komisija izvērtēs 
FIU sadarbības sistēma ar trešām valstīm 
un šķēršļi un iespējas attiecībā uz 
sadarbības uzlabošanu starp FIU Savienībā, 
tostarp iespēja izveidot koordinācijas un 
atbalsta mehānismu; atgādina, ka šis 
novērtējums jāsagatavo līdz 2019. gada 
1. jūnijam; aicina Komisiju apsvērt šo 
iespēju, lai sagatavotu tiesību akta 
priekšlikumu par ES finanšu izlūkošanas 
vienību, kopīga izmeklēšanas darba un 
koordinācijas centra izveidi, kam būtu 
autonomija un izmeklēšanas pilnvaras 
attiecībā uz pārrobežu finanšu 
noziegumiem, un par agrīnās 
brīdināšanas mehānisma izveidi; uzskata, 
ka ES finanšu izlūkošanas vienībām ir 
jābūt plašai lomai dalībavlstu finanšu 
izlūkošanas vienību darba koordinēšanā 
un palīdzības sniegšanā tām pārrobežu 
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lietās, lai paplašinātu informācijas 
apmaiņu un nodrošinātu kopīgu 
informācijas analīzi un labu darba 
koordināciju pārrobežu lietu gadījumā;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Grozījums Nr. 36
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
258. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

258. tomēr norāda, ka attiecībā uz trasta 
fondiem valstu reģistri būs pieejami tikai 
tiem, kas varēs apliecināt likumīgas 
intereses uz piekļuvi; uzsver, ka 
dalībvalstis var brīvi publiskot trasta 
fondu faktisko īpašnieku reģistrus, kā 
Parlaments jau ieteicis; aicina dalībvalstis 
ieviest brīvi pieejamus un atklātus datu 
reģistrus; jebkurā gadījumā atgādina, ka 
maksai, ko tās var piemērot, nevajadzētu 
pārsniegt administratīvās izmaksas, kas 
rodas, darot pieejamu informāciju, tostarp 
reģistru uzturēšanas un attīstības izmaksas;

258. tomēr norāda, ka attiecībā uz trasta 
fondiem valstu reģistri būs pieejami tikai 
tiem, kas varēs apliecināt likumīgas 
intereses uz piekļuvi; aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu Nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas apkarošanas 
direktīvas pārskatīšanai, lai nodrošinātu, 
ka trestu un tiem līdzīgu juridisko 
veidojumu faktiskie īpašnieki ir publiski 
pieejama informācija; aicina dalībvalstis 
ieviest brīvi pieejamus un atklātus datu 
reģistrus; jebkurā gadījumā atgādina, ka 
maksai, ko tās var piemērot, nevajadzētu 
pārsniegt administratīvās izmaksas, kas 
rodas, darot pieejamu informāciju, tostarp 
reģistru uzturēšanas un attīstības izmaksas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Grozījums Nr. 37
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
283.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

283.a atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2019. 
gada 13. februārī pieņēma jaunu sarakstu 
ar 23 trešām valstīm un teritorijām1a, 
kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
apkarošanas satvaros ir stratēģiski 
trūkumi; pauž nožēlu, ka Padome iebilda 
pret Komisijas ierosināto deleģēto aktu; 
mudina Komisiju ņemt vērā visas paustās 
bažas un pēc iespējas drīzāk nākt klajā ar 
jaunu deleģēto aktu;
_____________
1a Afganistāna, ASV Samoa, ASV 
Virdžīnu Salas, Bahamu Salas, Botsvāna, 
Etiopija, Gana, Guama, Irāna, Irāka, 
Jemena, Korejas Tautas Demokrātiskā 
Republika, Lībija, Nigērija, Pakistāna, 
Panama, Puertoriko, Samoa, Saūda 
Arābija, Sīrija, Šrilanka, Trinidada un 
Tobago un Tunisija.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Grozījums Nr. 38
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
288.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 288.a pauž bažas par uzņēmumu 
ienākuma nodokļa straujo samazināšanu 
visā pasaulē nominālās nodokļu likmes 
izteiksmē1a;
____________
1a Vidējā uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likme ESAO samazinājās no 32,5 % 
2000. gadā līdz 23,9 % 2018. gadā. 
Kopumā 22 no 38 ESAO valstīm, kas 
aptaujātas saistībā ar pēdējās nodokļu 
politikas reformas 2018. gada ziņojumu, 
patlaban ir spēkā kombinētas tiesību aktos 
noteiktas uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmes, kas ir 25 % vai mazāk, 
salīdzinājumā ar sešām valstīm ar šādu 
nodokļa likmi 2000. gadā. Avots: "OECD 
and Selected Partner Economies, Tax 
Policy Reforms 2018" (ESAO un 
atsevišķu partnervalstu ekonomika — 
2018. gada nodokļu politikas reformas). 
Vērts arī norādīt, ka ES 28 jau ir krietni 
zem šī līmeņa, 2018. gadā vidējā 
uzņēmumu nodokļu likme bija 21,9 % 
(salīdzinājumā ar 32 % 2000. gadā), kā 
norādīts Komisijas publikācijās “Taxation 
Trends in the European Union - Data for 
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the EU Member States, Iceland and 
Norway, 2018 Edition” (36. lpp.) un 
“Taxation Trends in the European Union 
- Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway, 2015 Edition” (147. lpp.).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Grozījums Nr. 39
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
297. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

297. pauž nožēlu par to, ka ES sākotnējā 
sarakstā apsvēra iekļaut tikai trešās valstis; 
norāda, ka Komisija Eiropas pusgada 
ietvaros ir konstatējusi nepilnības dažu 
dalībvalstu nodokļu sistēmās, kas atvieglo 
ANP; neraugoties uz to. atzinīgi vērtē 
paziņojumu, ko Rīcības kodeksa jautājumu 
grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) 
priekšsēdētāja sniedza TAX3 komitejas 
rīkotajā 2018. gada 10. oktobra 
uzklausīšanā, kurā tika norādīts, ka iespēja 
pārbaudīt dalībvalstis, piemērojot ES 
sarakstiem noteiktos kritērijus Rīcības 
grupas pilnvaru pārskatīšanas kontekstā143;

_____________
143 TAX3 viedokļu apmaiņa ar Rīcības 
kodeksa jautājumu grupas 
(uzņēmējdarbības nodokļi) priekšsēdētāju 
Fabrizia Lapecorella, 2018. gada 
10. oktobris.

297. pauž nožēlu par to, ka ES sākotnējā 
sarakstā apsvēra iekļaut tikai trešās valstis; 
norāda, ka Komisija Eiropas pusgada 
ietvaros ir konstatējusi nepilnības dažu 
dalībvalstu nodokļu sistēmās, kas atvieglo 
ANP; norāda, ka Savienībā nedrīkstētu 
atļaut agresīvas nodokļu prakses un 
negodīgu konkurenci ar nodokļiem; 
neraugoties uz to. atzinīgi vērtē 
paziņojumu, ko Rīcības kodeksa jautājumu 
grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) 
priekšsēdētāja sniedza TAX3 komitejas 
rīkotajā 2018. gada 10. oktobra 
uzklausīšanā, kurā tika norādīts, ka iespēja 
pārbaudīt dalībvalstis, piemērojot ES 
sarakstiem noteiktos kritērijus Rīcības 
grupas pilnvaru pārskatīšanas kontekstā143; 
aicina CoC grupu darīt to nekavējoties; 
aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot 
ES mēroga mehānismu dalībvalstu 
uzraudzīšanai un iespējamai sodīšanai, ja 
to nodokļu likumi un prakse ir pretrunā 
Eiropas labas nodokļu pārvaldības 
principiem un vērtībām;
____________
143 TAX3 viedokļu apmaiņa ar Rīcības 
kodeksa jautājumu grupas 
(uzņēmējdarbības nodokļi) priekšsēdētāju 
Fabrizia Lapecorella, 2018. gada 
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10. oktobris.

Or. en



AM\1180251LV.docx PE637.644v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

20.3.2019 A8-0170/40

Grozījums Nr. 40
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
302.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 302.a ierosina, ka melnā saraksta 
veidošanas process būtu jāuztic 
neatkarīgu ekspertu grupai, nevis CoC 
grupai, lai palielinātu ES saraksta 
objektivitāti un pārredzamību un padarītu 
to brīvu no jebkādas politiskas 
iejaukšanās; uzskata, ka pārredzamāks un 
objektīvāks ES saraksts uzlabos ES 
uzticamību tās cīņā pret nodokļu oāzēm; 
norāda, ka saskaņā ar nesen veiktu 
pētījumu1a piecas ES dalībvalstis (Kipra, 
Īrija, Luksemburga, Malta un 
Nīderlande) tiktu atzītas par nodokļu 
oāzēm, ja tām tiktu piemēroti ES kritēriji; 
tādēļ uzstāj, ka atsevišķām Savienības 
dalībvalstīm ir jārisina arī agresīvas 
nodokļu politikas problēma, lai ES cīņa 
pret nodokļu oāzēm būtu ticama;
_________________
1a Oxfam 2019, ‘Off the hook’ report 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Grozījums Nr. 41
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
312. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

312. atgādina, ka Eiropas Komisija ir 
kritizējusi septiņas dalībvalstis151 — 
Beļģiju, Kipru, Ungāriju, Īriju, 
Luksemburgu, Maltu un Nīderlandi — par 
trūkumiem to nodokļu sistēmās, kas 
atvieglo agresīvu nodokļu plānošanu, 
apgalvojot, ka šo valstu politika nodokļu 
jomā apdraud Eiropas vienotā tirgus 
integritāti; uzskata, ka šīs jurisdikcijas var 
uzskatīt arī par agresīvas nodokļu 
plānošanas veicinātājām visā pasaulē;

_________________
151 Ziņojums par Beļģiju. 2018.gads. 
Ziņojums par Kipru. 2018.gads. Ziņojums 
par Ungāriju. 2018.gads. Ziņojums par 
Īriju. 2018.gads. Ziņojums par 
Luksemburgu. 2018.gads. Ziņojums par 
Maltu. 2018.gads. Ziņojums par 
Nīderlandi. 2018.gads.

312. atgādina, ka 2018. gadā Eiropas 
Komisija ir kritizējusi septiņas 
dalībvalstis151 — Beļģiju, Kipru, Ungāriju, 
Īriju, Luksemburgu, Maltu un Nīderlandi 
— par trūkumiem to nodokļu sistēmās, kas 
atvieglo agresīvu nodokļu plānošanu, 
apgalvojot, ka šo valstu politika nodokļu 
jomā apdraud Eiropas vienotā tirgus 
integritāti; norāda, ka arī 2019. gadā šo 
pašu iemeslu dēļ Komisija veltīja kritiku 
septiņām dalībvalstīm 1a – Kiprai, 
Ungārijai, Īrijai, Luksemburgai, Maltai, 
Nīderlandei un Apvienotajai Karalistei; 
uzskata, ka šīs jurisdikcijas var uzskatīt arī 
par agresīvas nodokļu plānošanas 
veicinātājām visā pasaulē;

________________
151 Ziņojums par Beļģiju. 2018.gads. 
Ziņojums par Kipru. 2018.gads. Ziņojums 
par Ungāriju. 2018.gads. Ziņojums par 
Īriju. 2018.gads. Ziņojums par 
Luksemburgu. 2018.gads. Ziņojums par 
Maltu. 2018.gads. Ziņojums par 
Nīderlandi. 2018.gads.
1a Ziņojumi par valstīm, 2019. gads 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_lv
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20.3.2019 A8-0170/42

Grozījums Nr. 42
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
313. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

313. gaida paredzamo ES sarakstu 
pārskatīšanu 2019. gada pirmajā 
ceturksnī; prasa Padomei publicēt sīki 
izstrādātu to jurisdikciju saistību 
novērtējumu, kuras brīvprātīgi apņēmās 
veikt reformas un tika iekļautas 
II pielikumā, kad 2017. gada 5. decembrī 
tika publicēts pirmais ES saraksts; 
pieprasa, lai tās jurisdikcijas, kas 
iekļautas II pielikumā, pateicoties 
saistībām, ko tās uzņēmušās 2017. gadā, 
tiktu iekļautas I pielikumā, ja attiecīgās 
reformas nav ieviestas līdz 2018. gada 
beigām vai saskaņotajā termiņā;

313. atzinīgi vērtē, ka 2019. gada 
12. martā Padome aktualizēja sarakstu, 
kurā iekļautas jurisdikcijas, kas 
nesadarbojas nodokļu jautājumos, 
papildinot to ar 15 valstīm un 
teritorijām1a; atzinīgi vērtē to, ka Padome 
ir publicējusi valstu novērtējumus par to, 
kā trešās valstis pilda (vai nepilda) otro 
kritēriju par godīgu aplikšanu ar 
nodokļiem; aicina Rīcības kodeksa darba 
grupu uzlabot kritērijus, ko izmanto trešo 
valstu pārbaudīšanai, pēc iespējas ātrāk 
ietverot tajos arī faktisko īpašnieku 
pārredzamības kritēriju;

__________________

1a Aruba, Barbadosa, Beliza, Bermudu 
Salas, Dominika, Fidži, Guama, Māršala 
Salas, Omāna, Vanuatu, Apvienotie 
Arābu Emirāti, Samoa, Trinidada un 
Tobāgo, ASV Samoa un ASV Virdžīnu 
Salas. 

Or. en



AM\1180251LV.docx PE637.644v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

20.3.2019 A8-0170/43

Grozījums Nr. 43
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
328.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 328.a mudina dalībvalstis pārskatīt un 
atjaunināt divpusējos nodokļu nolīgumus 
starp dalībvalstīm un ar trešām valstīm, 
lai novērstu nepilnības, kas stimulē 
nodokļu izraisītu tirdzniecības praksi, 
paredzot izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas;

Or. en


