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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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 

2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti 

uzņēmumi un filiāles 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0198), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 50. panta 

1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0146/2016), 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus, pamatojoties uz Protokolu Nr. 2 par 

subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu, ir sniedzis Īrijas 

parlaments un Zviedrijas parlaments un kuros ir apgalvots, ka likumdošanas akta 

projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 21. septembra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. noteikumu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Juridiskās komitejas kopīgās 

apspriedes, kas ir noturētas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-

0000/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 487, 28.12.2016., 62. lpp. 



 

PE597.646v02-00 6/24 PR\1116982LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

- 1. apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Godīgai un efektīvai uzņēmumu 

ienākuma nodokļa sistēmai būtu jākļūst 

par vienotā tirgus stūrakmeni, un 

koordinēta un saskaņota pieeja 

dalībvalstu nodokļu sistēmu īstenošanai ir 

ļoti svarīga, lai nodrošinātu vienotā tirgus 

pienācīgu darbību un kapitāla tirgus 

savienības sekmes, un ar tās palīdzību 

tiktu novērsta nodokļu apiešana un peļņas 

novirzīšana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Pastiprināta publiska kontrole pār 

tādu starptautisko uzņēmumu ienākuma 

nodokļiem, kas darbojas Savienībā, ir 

būtisks elements, lai vēl vairāk pastiprinātu 

uzņēmumu atbildību, lai veicinātu 

labklājību, maksājot nodokļus, veicinātu 

taisnīgāku nodokļu konkurenci Savienībā, 

izmantojot sabiedrības debates, kuras 

pamatojas uz plašāku informāciju, un 

atjaunotu sabiedrības uzticēšanos valstu 

nodokļu sistēmu taisnīgumam. Šādu 

publisku kontroli var panākt, izmantojot 

pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju, neatkarīgi no tā, kur 

starptautiskas grupas galvenais 

mātesuzņēmums veic darījumdarbību. 

(5) Nodokļu nemaksāšana un nodokļu 

apiešana dalībvalstīm rada lielus 

ienākumu zaudējumus, kas mazina to 

spēju ieguldīt līdzekļus, lai veicinātu 

nodarbinātību, cīnītos pret nabadzību un 

veidotu efektīvas visiem pieejamas 

veselības aprūpes sistēmas. Pastiprināta 

publiska kontrole pār tādu starptautisko 

uzņēmumu ienākuma nodokļiem, kas 

darbojas Savienībā, ir būtisks elements, lai 

vēl vairāk pastiprinātu uzņēmumu 

atbildību, lai veicinātu labklājību, maksājot 

nodokļus, veicinātu taisnīgāku nodokļu 

konkurenci Savienībā, izmantojot 

sabiedrības debates, kuras pamatojas uz 

plašāku informāciju, un atjaunotu 

sabiedrības uzticēšanos valstu nodokļu 

sistēmu taisnīgumam. Šādu publisku 
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kontroli var panākt, izmantojot pārskatu 

par ienākuma nodokļa informāciju, 

neatkarīgi no tā, kur starptautiskas grupas 

galvenais mātesuzņēmums veic 

darījumdarbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ar pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju būtu jānodrošina informācija 

par visām darbībām, kuras veic uzņēmums 

vai visi saistītie uzņēmumi grupā, kuru 

kontrolē galvenais mātesuzņēmums. 

Informācijai būtu jābūt balstītai uz BEPS 

13. darbības pārskata specifikācijām, un 

tajā būtu jāietver vienīgi tie dati, kas ir 

vajadzīgi, lai nodrošinātu efektīvu 

publisku kontroli un lai nodrošinātu to, 

ka informācijas atklāšana nerada 

nesamērīgus riskus vai negatīvu ietekmi. 

Ziņojumā būtu arī jāiekļauj īss apraksts par 

darbību veidu. Šādu aprakstu varētu veikt, 

pamatojoties uz kategorijām, kas 

paredzētas ESAO “Transfertcenu 

noteikšanas pamatnostādņu par 

dokumentāciju” V nodaļas III pielikuma 2. 

tabulā. Pārskatā būtu jāiekļauj vispārīgi 

skaidrojumi, ja ir vērojamas būtiskas 

atšķirības grupas līmenī starp uzkrāto 

nodokļu summām un samaksāto nodokļu 

summām, ņemot vērā atbilstošās summas 

par iepriekšējiem finanšu gadiem. 

(8) Ar pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju būtu jānodrošina informācija 

par visām darbībām, kuras veic uzņēmums 

vai visi saistītie uzņēmumi grupā, kuru 

kontrolē galvenais mātesuzņēmums. 

Informācijai būtu jābūt balstītai uz BEPS 

13. darbības pārskata specifikācijām. 

Ziņojumā būtu arī jāiekļauj īss apraksts par 

darbību veidu. Šādu aprakstu varētu veikt, 

pamatojoties uz kategorijām, kas 

paredzētas ESAO “Transfertcenu 

noteikšanas pamatnostādņu par 

dokumentāciju” V nodaļas III pielikuma 

2. tabulā. Pārskatā būtu jāiekļauj vispārīgi 

skaidrojumi, ja ir vērojamas būtiskas 

atšķirības grupas līmenī starp uzkrāto 

nodokļu summām un samaksāto nodokļu 

summām, ņemot vērā atbilstošās summas 

par iepriekšējiem finanšu gadiem. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai nodrošinātu tādu detalizācijas 

pakāpi, kas ļauj pilsoņiem labāk novērtēt 

starptautisku uzņēmumu ieguldījumu 

labklājības veicināšanā katrā dalībvalstī, 

informācija būtu jāsniedz dalībvalstu 

dalījumā. Turklāt informācija par 

starptautisku uzņēmumu darbībām būtu 

jāatspoguļo ļoti detalizēti arī par 

konkrētām nodokļu jurisdikcijām, kas 

rada īpašas problēmas. Par visām citām 

trešo valstu darbībām informācija būtu 

jāsniedz apkopotā veidā. 

(9) Lai nodrošinātu tādu detalizācijas 

pakāpi, kas ļauj pilsoņiem labāk novērtēt 

starptautisku uzņēmumu ieguldījumu 

labklājības veicināšanā katrā dalībvalstī, 

informācija būtu jāsniedz par katru 

jurisdikciju atsevišķi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina tas, 

lai nodokļu administrācijās pietiekams 

humāno, tehnisko un finanšu resursu 

apjoms tiktu veltīts automātiskajai 

informācijas apmaiņai, datu apstrādei un 

nodokļu nemaksāšanas un nodokļu 

apiešanas apkarošanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Daudznacionālo uzņēmumu 

arodbiedrības un darbinieki būtu 

pienācīgi un regulāri jāinformē par 

uzņēmuma stāvokli, tostarp par to 

darbinieku skaitu, kas strādā, 

pamatojoties uz pilnslodzes ekvivalentiem, 

gūtās peļņas apjomu un samaksāto 

ienākuma nodokli un mērķiem un 

uzņēmuma nākotnē plānotajiem 

ieguldījumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai noteiktu konkrētas nodokļu 

jurisdikcijas, par kurām būtu jāparāda 

ļoti detalizēta informācija, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. 

pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz 

tāda kopīga Savienības saraksta 

sagatavošanu, kurā iekļautas šīs nodokļu 

jurisdikcijas. Šis saraksts jāsagatavo, 

balstoties uz konkrētiem kritērijiem, kas 

noteikti, pamatojoties uz 1. pielikumu 

Komisijas paziņojumā Eiropas 

Parlamentam un Padomei par ārējo 

stratēģiju faktiskai nodokļu uzlikšanai 

(COM (2016) 24 final). Īpaši svarīgi ir tas, 

lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu 

līmenī, un ka minētajām apspriedēm 

jānotiek saskaņā ar principiem, kas 

noteikti Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu, ko apstiprinājis 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 

un kas vēl oficiāli jāparaksta. Jo īpaši lai 

nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas 

piedalīties deleģēto aktu sagatavošanā, 

svītrots 
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Eiropas Parlaments un Padome saņem 

visus dokumentus vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem 

sistemātiski ir iespēja piedalīties to 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kas 

nodarbojas ar deleģēto aktu 

sagatavošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a)  Lai nodrošinātu Direktīvas 

2013/34/ES 48. b panta 1., 3., 4. un 

6. punkta un 48.c panta 5. punkta 

īstenošanas vienveidīgus nosacījumus, 

īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 

Komisijai. Minētās pilnvaras būtu 

jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20111a.  

 ________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

(ES) 2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.b pants – 1. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis pieprasa, lai galvenie 

mātesuzņēmumi, kuru darbību reglamentē 

to valstu tiesību akti un kuru konsolidētais 

neto apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 

000, kā arī uzņēmumi, kuru darbību 

reglamentē to valstu tiesību akti un kuri 

nav saistīti uzņēmumi, un kuru neto 

apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 000, 

katru gadu sagatavotu un publicētu 

pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju. 

Dalībvalstis pieprasa, lai galvenie 3. panta 

7. punktā definētie lielo grupu 

mātesuzņēmumi, kuru darbību reglamentē 

to valstu tiesību akti un lielie uzņēmumi, 

kas ir definēti 3. panta 4. pantā un kuri 

nav saistīti uzņēmumi, katru gadu 

sagatavotu un publicētu pārskatu par 

ienākuma nodokļa informāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.b pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju dara publiski pieejamu 

uzņēmuma tīmekļa vietnē tā publicēšanas 

dienā. 

Pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju publicē pēc vienota parauga, 

kurš ir sagatavots atvērto datu formātā, 

un dara pieejamu tīmekļa vietnē tā 

publicēšanas dienā vismaz vienā no 

Savienības oficiālajām valodām. Šajā 

pašā datumā uzņēmums Eiropas 

Komisijas pārvaldītā publiskā reģistrā 

iesniedz arī ziņojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.b pants – 3. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis pieprasa, lai vidējie un lielie 

meitasuzņēmumi, kas minēti 3. panta 3. 

un 4. punktā un kurus reglamentē to valstu 

tiesību akti un kontrolē galvenais 

mātesuzņēmums, kura konsolidētais neto 

apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 000 

un kuru nereglamentē dalībvalsts tiesību 

akti, katru gadu publicētu minētā galvenā 

mātesuzņēmuma pārskatu par ienākuma 

nodokļa informāciju. 

Dalībvalstis pieprasa, lai meitasuzņēmumi, 

kurus reglamentē to valstu tiesību akti un 

kontrolē galvenais mātesuzņēmums, kura 

konsolidētais neto apgrozījums pārsniedz 

EUR 40 000 000 un kuru nereglamentē 

dalībvalsts tiesību akti, katru gadu 

publicētu minētā galvenā mātesuzņēmuma 

pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.b pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju dara publiski pieejamu tā 

publicēšanas dienā meitasuzņēmuma 

tīmekļa vietnē vai saistītā uzņēmuma 

tīmekļa vietnē. 

Pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju publicē pēc vienota parauga, 

kurš ir sagatavots atvērto datu formātā, 
un dara publiski pieejamu tā publicēšanas 

dienā meitasuzņēmuma tīmekļa vietnē vai 

saistītā uzņēmuma tīmekļa vietnē vismaz 

vienā no Savienības oficiālajām valodām. 

Šajā pašā datumā uzņēmums Eiropas 

Komisijas pārvaldītā publiskā reģistrā 

iesniedz arī ziņojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 
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Direktīva 2013/34/ES 

48.b pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju dara publiski pieejamu tā 

publicēšanas dienā filiāles tīmekļa vietnē 

vai saistītā uzņēmuma tīmekļa vietnē. 

Pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju publicē pēc vienota parauga, 

kurš ir sagatavots atvērto datu formātā, 
un dara publiski pieejamu tā publicēšanas 

dienā filiāles tīmekļa vietnē vai saistītā 

uzņēmuma tīmekļa vietnē vismaz vienā no 

Savienības oficiālajām valodām. Šajā 

pašā datumā uzņēmums Eiropas 

Komisijas pārvaldītā publiskā reģistrā 

iesniedz arī ziņojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.b pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) uzņēmums, kurš atvēris filiāli, ir 

tādas grupas saistīts uzņēmums, kuru 

kontrolē galvenais mātesuzņēmums, kuru 

nereglamentē dalībvalsts tiesību akti un 

kura konsolidētais neto apgrozījums 

pārsniedz EUR 750 000 000, vai 

uzņēmums, kas nav saistīts un kura neto 

apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 000; 

(a) uzņēmums, kurš atvēris filiāli, ir 

tādas grupas saistīts uzņēmums, kuru 

kontrolē galvenais mātesuzņēmums, kuru 

nereglamentē dalībvalsts tiesību akti un 

kura konsolidētais neto apgrozījums 

pārsniedz EUR 40 000 000, vai uzņēmums, 

kas nav saistīts un kura neto apgrozījums 

pārsniedz EUR 40 000 000; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.b pants – 5. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) galvenajam mātesuzņēmumam, 

kas minēts a) apakšpunktā, nav vidēja vai 

liela meitasuzņēmuma, kā tas minēts 3. 

punktā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) īss darbību veida apraksts; (a) nosaukums(-i), darbību veida 

apraksts un ģeogrāfiskā atrašanās vieta; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) darbinieku skaits; (b) to darbinieku skaits, kas strādā, 

pamatojoties uz pilnslodzes ekvivalentiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 
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Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) aktīvu vērtība un to uzturēšanas 

gada izmaksas;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) pirkšanas un pārdošanas dati; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bc) ieguldījumu vērtības sadalījums pa 

nodokļu jurisdikcijām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) neto apgrozījuma summa, ietverot 

apgrozījumu ar saistītajām personām; 

(c) neto apgrozījuma summa, tostarp 

apgrozījuma ar saistītajām personām 

nodalīšana no apgrozījuma ar 

nesaistītajām personām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) pamatkapitāls; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fb) materiālie aktīvi, kas nav skaidra 

nauda un tās ekvivalenti;  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) saņemtās publiskās subsīdijas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (gb) to filiāļu saraksts, kas darbojas 

katrā nodokļu jurisdikcijā gan Savienībā, 

gan ārpus tās, un dati par šīm filiālēm, 

kas atbilst datu prasībām, ko saskaņā ar 

šo pantu piemēro mātesuzņēmumam; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/EU 

48.c pants – 2. punkts – gc apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (gc) visi maksājumi, kurus valdībām 

veic katru gadu un kas ir definēti 

41. panta 5. pantā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 
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Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatā norāda 2. punktā minēto 

informāciju par katru dalībvalsti atsevišķi. 

Ja dalībvalstī ietilpst vairākas nodokļu 

jurisdikcijas, informāciju apvieno 

dalībvalsts līmenī. 

Pārskatā norāda 2. punktā minēto 

informāciju par katru dalībvalsti atsevišķi. 

Ja dalībvalstī ietilpst vairākas nodokļu 

jurisdikcijas, informāciju sniedz sarakstā, 

uzskaitot katru nodokļu jurisdikciju 

atsevišķi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatā norāda informāciju, kas minēta šā 

panta 2. punktā, arī atsevišķi par katru 

nodokļu jurisdikciju, kura iepriekšējā 

finanšu gada beigās ir minēta konkrēto 

nodokļu jurisdikciju kopīgajā Savienības 

sarakstā, kas sagatavots saskaņā ar 48.g 

pantu, izņemot gadījumus, kad, ievērojot 

turpmāk 48.e pantā minēto atbildību, 

pārskatā skaidri apstiprināts, ka grupas 

saistītie uzņēmumi, kurus reglamentē 

šādas nodokļu jurisdikcijas tiesību akti, 

tieši neveic darījumus ar tās pašas grupas 

saistītajiem uzņēmumiem, kurus 

reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti. 

Pārskatā norāda arī informāciju, kas 

minēta šā panta 2. punktā, atsevišķi par 

katru nodokļu jurisdikciju — arī ārpus 

Savienības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 
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Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatā apkopotā veidā norāda 2. punktā 

minēto informāciju par citām nodokļu 

jurisdikcijām. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju publicē un dara pieejamu 

tīmekļa vietnē vismaz vienā no Savienības 

oficiālajām valodām. 

5. Pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju publicē pēc vienota parauga, 

kurš ir sagatavots atvērto datu formātā, un 

dara pieejamu tīmekļa vietnē vismaz vienā 

no Savienības oficiālajām valodām.  Šajā 

pašā datumā uzņēmums Eiropas 

Komisijas pārvaldītā publiskā reģistrā 

iesniedz arī ziņojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.e pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs 

direktīvas 48.b panta 3. punktā minēto 

meitasuzņēmumu administratīvo, vadības 

un uzraudzības struktūru locekļiem un 

personai(-ām), kas ir norīkota(-as) veikt 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs 

direktīvas 48.b panta 3. punktā minēto 

meitasuzņēmumu administratīvo, vadības 

un uzraudzības struktūru locekļiem un 

personai(-ām), kas ir norīkota(-as) veikt 
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Direktīvas 89/666/EEK 13. pantā 

paredzētās atklātības formalitātes attiecībā 

uz filiāli, kas minēta šīs direktīvas 48.b 

panta 4. punktā, darbojoties atbilstīgi 

pilnvarām, kas tiem piešķirtas saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem, ir kolektīva atbildība 

nodrošināt, ka atbilstoši to rīcībā esošām 

zināšanām un prasmei pārskats par 

ienākuma nodokļa informāciju ir 

sagatavots, publicēts un darīts pieejams 

saskaņā ar 48.b, 48.c un 48.d pantu. 

Direktīvas 89/666/EEK 13. pantā 

paredzētās atklātības formalitātes attiecībā 

uz filiāli, kas minēta šīs direktīvas 

48.b panta 4. punktā, darbojoties atbilstīgi 

pilnvarām, kas tiem piešķirtas saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem, ir kolektīva atbildība 

nodrošināt, ka pārskats par ienākuma 

nodokļa informāciju ir sagatavots, 

publicēts un darīts pieejams saskaņā ar 

48.b, 48.c un 48.d pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.g pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

48.g pants svītrots 

Konkrētu nodokļu jurisdikciju kopīgs 

Savienības saraksts 

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 49. pantu, lai izveidotu 

konkrētu nodokļu jurisdikciju kopīgu 

Savienības sarakstu. Minētais saraksts 

pamatojas uz novērtējumu par nodokļu 

jurisdikcijām, kas neatbilst šādiem 

kritērijiem: 

 

(1)  pārredzamība un informācijas 

apmaiņa, tostarp informācijas apmaiņa 

pēc pieprasījuma un automātiska 

informācijas apmaiņa par finanšu konta 

informāciju; 

 

(2)  taisnīgāka konkurence nodokļu 

jomā; 

 

(3)  G20 valstu un ESAO noteiktie 

standarti; 

 

(4)  citi attiecīgie standarti, tostarp 

Finanšu darījumu darba grupas noteiktie 
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starptautiskie standarti. 

Komisija regulāri pārskata un vajadzības 

gadījumā groza sarakstu, lai ņemtu vērā 

jaunus apstākļus. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.j pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 48.j pants 

 Kopīgs ziņojuma paraugs 

 Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 

nosaka kopīgu paraugu, kurš ir minēts 

48.b panta 1., 3., 4. un 6. punktā un 

48.c panta 5. punktā. Šādus īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 50. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

Or. en 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

49. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) direktīvas 49. pantu groza šādi: svītrots 

(a)  panta 2. un 3. punktu aizstāj ar 

šādiem: 

 

‘2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 2. 

punktā, 3. panta 13. punktā, 46. panta 2. 

punktā un 48.g pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu 

laiku no 54. pantā minētās dienas. 
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3.  Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 2. 

punktā, 3. panta 13. punktā, 46. panta 2. 

punktā un 48.g. pantā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, 

kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 

esošos deleģētos aktus. ’ 

 

(b)  iekļauj šādu 3.a punktu:  

‘3a.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar ekspertiem, ko 

katra dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar 

principiem, kas noteikti [datums] Iestāžu 

nolīgumā par labāku likumdošanas 

procesu. ’ 

 

(c) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:  

‘5.  Saskaņā ar 1. panta 2. punktu, 3. 

panta 13. punktu, 46. panta 2. punktu vai 

48.g. pantu pieņemts deleģētais akts stājas 

spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 

dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

’ 

 

Or. en 
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PASKAIDROJUMS 

 

Publiski pārskati par katru valsti atsevišķi (PPKVA), kas attiecas uz uzņēmumu nodokļu 

datiem, ir galvenais starptautiskas nodokļu nemaksāšanas, nodokļu apiešanas un sāncensības 

par zemākiem nodokļiem apkarošanas līdzeklis. Taču šīs direktīvas priekšrocības būs daudz 

tālejošākas. Pieaugot mobilitātei un globālajām un Eiropas mēroga ekonomikas darbībām, lai 

panāktu spēcīgu korporatīvo pārvaldību, pārredzamība ir jāievēro obligāti, un tā ir uzskatāma 

par korporatīvās sociālās atbildības vairošanas līdzekli. 

 

Patlaban iedzīvotāji nevar izmantot uzņēmumu publicētos pārskatus, lai iegūtu pat tik 

vienkāršu informāciju kā starptautisko uzņēmumu darbība attiecīgo iedzīvotāju nodokļu 

jurisdikcijā. Starptautiskajiem uzņēmumiem kļūstot sarežģītākiem un bieži vien diemžēl arī 

mazāk pārredzamiem, problēma pasliktinās. Lielākā daļa valstu izmanto starptautiskos 

grāmatvedības standartus. Tādēļ PPKVA būs ekonomisks veids, kā mainīt globālo 

korporatīvo pārredzamību, nodrošinot mūsu sabiedrību interešu ievērošanu, tostarp 

iedzīvotāju, ieinteresēto pušu, nodokļu iestāžu, ieguldītāju, ekonomistu interešu ievērošanu, 

un, pateicoties tiem, minētās personas var pārraudzīt valdības un starptautiskos uzņēmumus.  

 

Referenti uzskata, ka papildus ar nodokļiem un grāmatvedību saistītiem mērķiem, ar šīs 

direktīva palīdzību tiek vairotas arī darba ņēmēju tiesības uz informāciju un apspriešanos. 

Publiskie ziņojumi stiprina dialogu un sekmē savstarpējo uzticību uzņēmumos, jo tajos tiek 

sniegta objektīvas un drošas ziņas par uzņēmuma stāvokli, tādējādi vairojot visu ieinteresēto 

pušu izpratni, tostarp darbinieku izpratni, par pielāgošanās vajadzībām. Tie sekmē arī 

darbinieku dalību uzņēmuma darbībā un turpmākajā dzīvē un uzlabo tā konkurētspēju. 

 

Eiropas Parlaments jau sen ir prasījis izstrādāt PPKVA. Jau 2011. gadā tas pieņēma nostāju 

par PPKVA, kurā bija teikts, ka finanšu pārskatu kvalitāte ir neatsverama, lai vērstos pret 

nodokļu nemaksāšanu, un ka tie ne mazāk izdevīgi būtu visu nozaru ieguldītājiem, tādējādi 

visā pasaulē sekmējot labu pārvaldību. PPKVA 2014. gadā kļuva par vienu no tematiem, kuru 

apsprieda Direktīvas par nefinanšu pārskatiem sakarībā.  Visbeidzot, kad referents akcionāru 

tiesību reformas jautājumos Sergio Cofferati centās panākt, lai Grāmatvedības direktīvā tiktu 

ieviesti publiski PPKVA, Komisija nolēma iesniegt īpašu priekšlikumu par šo jautājumu, 

izstrādājot minēto direktīvu grozošu tiesību aktu.  Šis Grāmatvedības direktīvas grozījums var 

būt izšķiroši svarīgs korporatīvo pārskatu izstrādē. 

 

Referenti ierosina palielināt pārredzamību attiecībā uz to, kāda informācija uzņēmumiem būtu 

jāsniedz, un Komisijas tekstā ierosina veikt turpmāk izklāstītos galvenos uzlabojumus. 

 

• Lai uzlabotu likumdošanas procesu, ir jānovērš jaunu uzņēmumu un grupu kategoriju 

ieviešana. Šis Grāmatvedības direktīvas grozījums būtu jāsaskaņo ar Grāmatvedības 

direktīvas loģiku. Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu un lielo uzņēmumu 

robežvērtības ir definētas jau sen. Šī koncepcija ir ieviesta, 1978. gadā pieņemot 

4. komerctiesību direktīvu. Vajadzību noteikt jaunu robežvērtību līdz šim Komisija 

pārliecinoši pamatojusi nav.  Tā kā MVU nav resursu, ko ieguldīt pasta kastes uzņēmumu 

struktūrās, lai mākslīgi novirzītu peļņu, tiem nākas piedalīties negodīgā konkurences cīņā ar 

starptautiskajiem uzņēmumiem. Lai nodrošinātu stabilu vienoto tirgu, ir būtiski izveidot 

taisnīgu, efektīvu, pārredzamu un izaugsmi veicinošu uzņēmumu kopīgo pārskatu izstrādes 
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sistēmu, kuras pamatā ir princips, ka uzņēmumiem būtu jāmaksā nodokļi tajā valstī, kurā tiek 

gūta peļņa. Tādēļ 3. panta 7. punktā definētām lielām grupām un 3. panta 4. punktā 

definētajiem visiem lielajiem uzņēmumiem būtu jāpiemēro jaunas pārskatos sniedzamo datu 

prasības.  

 

• Referenti uzskata, ka nebūtu pareizi ierobežot šīs direktīvas tvērumu, tajā iekļaujot 

tikai informāciju, kas attiecas uz ES dalībvalstīm un nodokļu oāzēm, un tādēļ, kaut arī 

pamatos viņiem nekas nebūtu iebilstams pret ES nodokļu oāžu melno sarakstu, kas tiktu 

sastādīts, pamatojoties uz precīziem kritērijiem, viņi ierosina, lai starptautiskie uzņēmumi 

sniegtu informāciju par katru jurisdikciju, kurā tie darbojas, — arī par savu darbību ārpus 

Eiropas Savienības. Publiska šādas informācijas atklāšana nav jāuzskata par nepretīmnākošo 

jurisdikciju sodīšanu, bet gan par obligātu nosacījumu tiem uzņēmumiem, kas darbojas 

optimāli darbojošās vienotā tirgū.  

 

• Lai uzlabotu sabiedrības pārraudzību un globāli korporatīvo pārredzamību, referenti 

uzskata, ka starptautiskajiem uzņēmumiem ir jāsniedz nepieciešamā informācija par visām 

pasaules valstīm, kurās tie darbojas, lai nodokļi tiktu maksāti tur, kur tiek gūta faktiskā peļņa. 

Referenti prasa neapkopotos datus darīt zināmus, ievērojot prasību nodrošināt ES attīstības 

politikas virzienu saskaņu, jo tā ir nepieciešama nolūkā sekmēt nodokļu regulējuma 

ievērošanu un jaunattīstības valstīm sniegt efektīvu palīdzību savu nodokļu ienākumu 

iegūšanā. 

 

• Referenti uzskata par būtisku, ka, pateicoties publikācijas formātam, datus var 

salīdzināt, un tādēļ ierosina pārskata dokumentu formātu standartizēt visiem uzņēmumiem, uz 

kuriem attiecas šīs direktīvas tvērums. 

 

Noslēgumā referenti gribētu uzsvērt to, cik svarīga no vienotā tirgus pienācīgas darbības 

viedokļa ir koordinēta un saskaņota pieeja korporatīvo pārskatu sistēmu īstenošanai. Šajā 

sakarībā referenti vēlas uzsvērt vēlreiz, ka lielāka starptautisko uzņēmumu darbības 

pārredzamība ir galvenais tās peļņas novirzīšanas novēršanas faktors, kas tiek īstenota, 

izmantojot vairākus mehānismus, piemēram, pasta kastes uzņēmumus, „patentlodziņa” 

režīmu un iekšējo cenu noteikšanu, kā arī neveselīgus sāncensības paņēmienus juridisko 

sistēmu starpā, ņemot vērā, ka šīs sistēmas izmanto, pārkāpjot iedzīvotāju intereses, jo īpaši 

nodokļu maksātāju, darbinieku un MVU intereses. 

 

 


