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ZIŅOJUMS
par projektu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem 
uzņēmumiem un Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu 
sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt pareizu mazajiem 
uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma piemērošanu
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Inese Vaidere

(Atkārtota apspriešanās — Reglamenta 84. pants)
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 52. panta 1. punkts)
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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās 
vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem un 
Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu sadarbību un informācijas 
apmaiņu nolūkā uzraudzīt pareizu mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma 
piemērošanu
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes projektu (13952/2019),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0021),

– ņemot vērā tā 2018. gada 11. septembra nostāju1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome 
ar Parlamentu ir atkārtoti apspriedusies (C9-0166/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 82. un 84. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0055/2019),

1. apstiprina Padomes projektu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 
apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta 
apstiprināto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta
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PASKAIDROJUMS

Padome 2019. gada 8. novembra ECOFIN sanāksmē panāca vienošanos par vispārēju pieeju 
attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem (MVU) piemērojamo PVN noteikumu turpmāku 
vienkāršošanu. 

Turklāt Padome nolēma vēlreiz apspriesties ar Eiropas Parlamentu par šo vispārējo pieeju, jo 
teksts patiešām būtiski atšķiras no Komisijas sākotnējā 2018. gada 18. janvāra priekšlikuma.

Gan Komisijas sākotnējā priekšlikuma, gan Padomes vispārējās pieejas mērķis ir ieviest 
jaunus noteikumus, lai samazinātu MVU administratīvo slogu un atbilstības nodrošināšanas 
izmaksas un sekmētu tādas fiskālās vides izveidi, kas palīdzēs MVU attīstīties un efektīvāk 
īstenot tirdzniecību pāri robežām. 

Lai sasniegtu šo mērķi, Komisija ir ieviesusi vairākus pasākumus, kas visumā ir saglabāti 
Padomes vispārējā pieejā:

Pirmkārt, Padomes vispārējā pieejā ir saglabāts Komisijas priekšlikuma princips par MVU 
atbrīvojuma no PVN attiecināšanu uz tādiem MVU, kas neveic uzņēmējdarbību, atbilstīgi 
vienotā tirgus principiem un būtībai.

Otrkārt, Padomes vispārējā pieeja, kā paredzēts Komisijas priekšlikumā, nosaka pagarinājumu 
pārejas periodam, kurā MVU jāpāriet no atbrīvojuma uz parasto PVN režīmu.

Noteikums par “vienotu kontaktpunktu MVU” (“vienas pieturas aģentūra”), kas izstrādāts 
Padomes vispārējā pieejā, un citi sīki izstrādāti noteikumi par administratīvo sadarbību 
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm atbilst prasībām, kas paustas Eiropas Parlamenta 
iepriekšējā ziņojumā par šo priekšlikumu.

Visbeidzot, Padome tiek mudināta nekavējoties oficiāli pieņemt šos noteikumus, lai pēc 
iespējas ātrāk nodrošinātu to stāšanos spēkā un īstenošanu par labu ES mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu 
mazajiem uzņēmumiem

Atsauces 13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 
2018/0006(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP 5.2.2018

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON
25.11.2019

Referenti
       Iecelšanas datums

Inese Vaidere
18.11.2019

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 12.12.2019

Izskatīšana komitejā 12.12.2019

Pieņemšanas datums 12.12.2019

Iesniegšanas datums 13.12.2019


