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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 Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko 
pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai 
tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0329),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome 
ar to ir apspriedusies (C8-0317/2018),

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0000/2018),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

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

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kad Padome 1967. gadā ar 
Padomes Direktīvām 62/227/EEK1 un 
67/228/EEK2 pieņēma kopējo pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, tika 
pausta apņemšanās izveidot galīgu PVN 
sistēmu nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā 
starp dalībvalstīm, kas darbotos tādā pašā 
veidā, kā tā darbotos vienā dalībvalstī. Tā 

(1) Kad Padome 1967. gadā ar 
Padomes Direktīvām 62/227/EEK1 un 
67/228/EEK2 pieņēma kopējo pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, tika 
pausta apņemšanās izveidot galīgu PVN 
sistēmu nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā 
starp dalībvalstīm, kas darbotos tādā pašā 
veidā, kā tā darbotos vienā dalībvalstī. Tā 



PE629.628v01-00 6/17 PR\1167476LV.docx

LV

kā politiskie un tehniskie nosacījumi vēl 
nebija piemēroti šādai sistēmai, 1992. gada 
beigās, kad tika atceltas fiskālās robežas 
starp dalībvalstīm, tika pieņemts PVN 
pārejas režīms. Patlaban spēkā esošajā 
Padomes Direktīvā 2006/112/EK3 ir 
paredzēts, ka šie pārejas noteikumi 
jāaizstāj ar galīgu režīmu, balstoties uz 
principu par nodokļa uzlikšanu piegādāto 
preču vai sniegto pakalpojumu izcelsmes 
dalībvalstī.

kā politiskie un tehniskie nosacījumi vēl 
nebija piemēroti šādai sistēmai, 1992. gada 
beigās, kad tika atceltas fiskālās robežas 
starp dalībvalstīm, tika pieņemts PVN 
pārejas režīms. Patlaban spēkā esošajā 
Padomes Direktīvā 2006/112/EK3 ir 
paredzēts, ka šie pārejas noteikumi 
jāaizstāj ar galīgu režīmu, balstoties uz 
principu par nodokļa uzlikšanu piegādāto 
preču vai sniegto pakalpojumu izcelsmes 
dalībvalstī. Tomēr šie pārejas noteikumi ir 
spēkā jau vairākas desmitgades, un 
rezultātā ir izveidojusies sarežģīta pārejas 
PVN sistēma, kas ir jutīga pret Savienības 
iekšienē īstenotu pārrobežu krāpšanu 
PVN jomā. Šie pārejas noteikumi rada 
daudzas nepilnības, kuru rezultātā PVN 
sistēma nav pilnībā efektīva un nav arī 
saderīga ar patiesa vienotā tirgus 
prasībām. Pārejas PVN sistēmas 
ievainojamība kļuva acīmredzama tikai 
dažus gadus pēc tās ieviešanas. Kopš tā 
laika ir pieņemti vairāki tiesību akti (par 
uzlabotu administratīvo sadarbību, 
īsākiem termiņiem kopsavilkuma 
paziņojumiem un nozaru apgrieztās 
maksāšanas sistēmu) un veikti 
neleģislatīvi pasākumi. Tomēr nesenie 
pētījumi par PVN iztrūkumu liecina, ka 
neiekasētās PVN summas joprojām ir 
milzīgas. Šis ir pirmais tiesību akta 
priekšlikums kopš pašreizējo PVN 
noteikumu ieviešanas 1992. gadā, un tā 
mērķis ir novērst pārrobežu krāpšanas 
iespēju. Komisija 2015. gada 28. oktobra 
paziņojumā “Vienotā tirgus pilnīgošana 
— plašākas iespējas cilvēkiem un 
uzņēmējdarbībai” norādīja uz pašreizējās 
PVN sistēmas sarežģītību kā vienu no 
galvenajiem šķēršļiem vienotā tirgus 
izveides pabeigšanai. Vienlaikus PVN 
iztrūkums, kas noteikts kā starpība starp 
faktiski iekasēto PVN ieņēmumu summu 
un teorētisko summu, ko paredzēts 
iekasēt, ir kļuvis lielāks, 2015. gadā 
sasniedzot EUR 151,5 miljardus 28 ES 
dalībvalstīs. Tas liecina, ka steidzami 
jāveic visaptveroša PVN sistēmas reforma, 
lai noteiktu galīgo PVN režīmu, sekmētu 
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un vienkāršotu pārrobežu tirdzniecību 
Savienībā un padarītu sistēmu noturīgāku 
pret krāpniecību.

__________________ __________________

1 Padomes Pirmā direktīva 67/227/EEK 
(1967. gada 11. aprīlis) par dalībvalstu 
tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem 
saskaņošanu (OJV71, 14.4.1967., 
1301. lpp.)

1 Padomes Pirmā direktīva 67/227/EEK 
(1967. gada 11. aprīlis) par dalībvalstu 
tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem 
saskaņošanu (OJV71, 14.4.1967., 
1301. lpp.)

2 Padomes Otrā Direktīva 67/228/EEK 
(1967. gada 11. aprīlis) par to, kā 
saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par 
apgrozījuma nodokļiem — Kopējās 
pievienotās vērtības nodokļu sistēmas 
struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 
14.4.1967., 1303. lpp.).

2 Padomes Otrā Direktīva 67/228/EEK 
(1967. gada 11. aprīlis) par to, kā 
saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par 
apgrozījuma nodokļiem — Kopējās 
pievienotās vērtības nodokļu sistēmas 
struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 
14.4.1967., 1303. lpp.).

3 Padomes Direktīva 2006/112/EK 
(2006. gada 28. novembris) par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 
L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

3 Padomes Direktīva 2006/112/EK 
(2006. gada 28. novembris) par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 
L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Turklāt iepriekš Eiropas Komisija 
vienmēr norādīja — un Eiropas 
Parlaments šo viedokli atbalstīja —, ka 
PVN sistēma, kuras pamatā ir nodokļa 
uzlikšana izcelsmes vietā, ir pareiza 
atbildes reakcija, lai ES PVN sistēmu 
padarītu noturīgāku pret krāpšanu, un ir 
lielākā mērā piemērota vienotā tirgus 
pareizai darbībai. Tomēr pašreizējā 
iniciatīva ir balstīta uz dalībvalstu izvēlēto 
pieeju, kas paredz nodokļa uzlikšanu 
galamērķī, ņemot vērā, ka tā pieļauj 
zināmu elastību dalībvalstu PVN likmju 
noteikšanā.
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Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Padome, ko atbalstīja Eiropas 
Parlaments1 un Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja2, apstiprināja, ka uz izcelsmi 
balstīta sistēma nav īstenojama un aicināja 
Komisiju veikt padziļinātu tehnisku darbu 
un izvērst plašu dialogu ar dalībvalstīm, lai 
sīki izpētītu dažādos iespējamos veidus, kā 
īstenot galamērķa principu3.

(2) Padome, ko atbalstīja Eiropas 
Parlaments1 un Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja2, apstiprināja, ka uz izcelsmi 
balstīta sistēma nav īstenojama un aicināja 
Komisiju veikt padziļinātu tehnisku darbu 
un izvērst plašu dialogu ar dalībvalstīm, lai 
sīki izpētītu dažādos iespējamos veidus, kā 
īstenot galamērķa principu3, ar mērķi 
nodrošināt, ka preču piegādi no vienas 
dalībvalsts uz otru apliek ar nodokļiem tā, 
it kā tās būtu piegādātas un iegādātas 
vienā dalībvalstī. Vienotas ES PVN telpas 
izveidei ir izšķirīga nozīme, lai mazinātu 
atbilstības nodrošināšanas izmaksas 
uzņēmumiem, jo īpaši pārrobežu 
apstākļos strādājošiem MVU, samazinātu 
riskus, ka notiek pārrobežu krāpšana 
PVN jomā, un vienkāršotu ar PVN 
saistītās procedūras. Galīgā PVN sistēma 
stiprinās vienoto tirgu un radīs labākus 
uzņēmējdarbības apstākļus pārrobežu 
tirdzniecībai. Tajā būtu jāņem vērā 
pārmaiņas, kas nepieciešamas tehnoloģiju 
attīstības un digitalizācijas dēļ. Šī 
direktīva nosaka tehniskos pasākumus tā 
dēvēto pamatprincipu īstenošanai, ko 
Eiropas Komisija noteica 2018. gada 
18. janvāra priekšlikumā3a. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem lēmumi par 
minētajiem pamatprincipiem, lai varētu 
ātri uzsākt šīs direktīvas īstenošanu.

__________________ __________________

1 Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. 
oktobra rezolūcija par PVN nākotni 
(P7_TA(2011)0436)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=

1 Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. 
oktobra rezolūcija par PVN nākotni 
(P7_TA(2011)0436)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=LV&reference=



PR\1167476LV.docx 9/17 PE629.628v01-00

LV

P7-TA-2011-0436 P7-TA-2011-0436

2 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas 2011. gada 14. jūlija atzinums 
par tematu “Zaļā grāmata par PVN nākotni. 
Virzība uz vienkāršāku, stabilāku un 
efektīvāku PVN sistēmu http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168

2 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas 2011. gada 14. jūlija atzinums 
par tematu “Zaļā grāmata par PVN nākotni. 
Virzība uz vienkāršāku, stabilāku un 
efektīvāku PVN sistēmu http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=celex:52011AE1168

3 Padomes secinājumi par PVN nākotni —
Ekonomikas un finanšu lietu padomes 
3167. sanāksme Briselē, 2012. gada 15. 
maijā (sk. it īpaši B.4 punktu)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3 Padomes secinājumi par PVN nākotni —
Ekonomikas un finanšu lietu padomes 
3167. sanāksme Briselē, 2012. gada 15. 
maijā (sk. it īpaši B.4 punktu)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3a Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko 
groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz 
pievienotās vērtības nodokļa likmēm, 
COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisija PVN rīcības plānā1

izklāsta grozījumus PVN sistēmā, kas būtu 
nepieciešami, lai izstrādātu šādu uz 
galamērķi balstītu sistēmu tirdzniecībai 
Savienības iekšienē, izmantojot nodokļa 
uzlikšanu pārrobežu piegādēm. Padome arī 
atkārtoti apstiprināja minētā rīcības plāna 
secinājumus un, inter alia, norādīja, ka 
saskaņā ar tās viedokli princips “nodokļa 
uzlikšana izcelsmes dalībvalstī”, kā 
paredzēts galīgajai PVN sistēmai, būtu 
jāaizstāj ar principu “nodokļa uzlikšana 
galamērķa dalībvalstī”2.

(3) Komisija PVN rīcības plānā1

izklāsta grozījumus PVN sistēmā, kas būtu 
nepieciešami, lai izstrādātu šādu uz 
galamērķi balstītu sistēmu tirdzniecībai 
Savienības iekšienē, izmantojot nodokļa 
uzlikšanu pārrobežu piegādēm. Padome arī 
atkārtoti apstiprināja minētā rīcības plāna 
secinājumus un, inter alia, norādīja, ka 
saskaņā ar tās viedokli princips “nodokļa 
uzlikšana izcelsmes dalībvalstī”, kā 
paredzēts galīgajai PVN sistēmai, būtu 
jāaizstāj ar principu “nodokļa uzlikšana 
galamērķa dalībvalstī”2. Aplēses liecina, 
ka ar šo izmaiņu vajadzētu veicināt ar 
PVN saistītas pārrobežu krāpšanas 
samazināšanos par EUR 40 miljardiem 
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gadā.

__________________ __________________

1 Rīcības plāns PVN jomā — Ceļā uz 
vienotu ES PVN zonu — laiks pieņemt 
lēmumu (COM(2016) 148 final, 7.4.2016.).

1 Rīcības plāns PVN jomā — Ceļā uz 
vienotu ES PVN zonu — laiks pieņemt 
lēmumu (COM(2016) 148 final, 7.4.2016.).

2 Sk.: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Sk.: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Vispārējam noteikumam par preču 
piegādēm, tostarp preču piegādēm 
Savienības iekšienē, un pakalpojumu 
sniegšanu vajadzētu būt tādam, ka 
piegādātājs ir atbildīgs par PVN nomaksu.

(13) Vispārējam noteikumam par preču 
piegādēm, tostarp preču piegādēm 
Savienības iekšienē, un pakalpojumu 
sniegšanu vajadzētu būt tādam, ka 
piegādātājs ir atbildīgs par PVN nomaksu. 
Šis noteikums ļautu dalībvalstīm labāk 
cīnīties ar krāpšanu PVN jomā, jo īpaši ar 
“pazudušā tirgotāja” krāpniecisku 
darbību Kopienā (MTIC), kas saskaņā ar 
aplēsēm sasniedz vismaz 
EUR 50 miljardus gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Būtu jāpārskata noteikumi par 
apgrieztās maksāšanas sistēmas pagaidu 
piemērošanu attiecībā uz kustamām 
precēm, lai nodrošinātu šo noteikumu 

(15) Būtu jāpārskata noteikumi par 
apgrieztās maksāšanas sistēmas pagaidu 
piemērošanu attiecībā uz kustamām 
precēm, lai nodrošinātu šo noteikumu 
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saskaņotību ar jauno noteikumu ieviešanu 
attiecībā uz personu, kura ir atbildīga par 
PVN nomaksu par preču piegādēm 
Savienības iekšienē.

saskaņotību ar jauno noteikumu ieviešanu 
attiecībā uz personu, kura ir atbildīga par 
PVN nomaksu par preču piegādēm 
Savienības iekšienē. Līdz ar šīs direktīvas 
īstenošanu apgrieztās maksāšanas 
mehānisma pagaidu piemērošana vairs 
nav nepieciešama. Tāpēc Komisijai būtu 
pienācīgā kārtā jāanalizē vajadzība atcelt 
priekšlikumu par apgrieztās maksāšanas 
sistēmas pagaidu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu PVN ziņošanas 
pienākumu saskaņotību lieliem 
uzņēmumiem, būtu jāpārskata PVN 
deklarācijas iesniegšanas biežums saskaņā 
ar šo īpašo režīmu, pievienojot noteikumu, 
ka nodokļa maksātāji, kas izmanto režīmu, 
iesniedz mēneša PVN deklarācijas saskaņā 
ar režīmu, ja to gada Savienības 
apgrozījums pārsniedz EUR 2 500 000.

(23) Lai nodrošinātu PVN ziņošanas 
pienākumu saskaņotību lieliem 
uzņēmumiem, būtu jāpārskata PVN 
deklarācijas iesniegšanas biežums saskaņā 
ar šo īpašo režīmu, pievienojot noteikumu, 
ka nodokļa maksātāji, kas izmanto režīmu, 
iesniedz mēneša PVN deklarācijas saskaņā 
ar režīmu, ja to gada Savienības PVN 
apgrozījums pārsniedz EUR 2 500 000.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Kā jaunu jēdzienu ieviešot preču 
piegādi Savienības iekšienē, ir lietderīgi 
aizstāt terminu “Kopiena” ar terminu 
“Savienība”, lai nodrošinātu termina 
atjauninātu un saskaņotu izmantošanu.

(28) Kā jaunu jēdzienu ieviešot preču 
piegādi Savienības iekšienē, ir lietderīgi 
visā direktīvā aizstāt terminu “Kopiena” ar 
terminu “Savienība”, lai nodrošinātu 
termina atjauninātu un saskaņotu 
izmantošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Tiesību akti par PVN sistēmas 
reformu, cīņu pret PVN krāpšanu un 
PVN iztrūkuma samazināšanu var gūt 
panākumus tikai tad, ja dalībvalstu 
nodokļu administrācijas ciešāk sadarbojas 
savstarpējas uzticēšanās garā un 
apmainās ar attiecīgo informāciju, lai 
varētu veikt savus uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts
Direktīva 2006/112/EK
8. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(4a) direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants “8. pants

Ja Komisija uzskata, ka 6. un 7. pantā 
paredzētie noteikumi vairs nav pamatoti, jo 
īpaši godīgas konkurences vai pašu resursu 
ziņā, tā Padomei iesniedz attiecīgus 
priekšlikumus.

Ja Komisija uzskata, ka 6. un 7. pantā 
paredzētie noteikumi vairs nav pamatoti, jo 
īpaši godīgas konkurences vai pašu resursu 
ziņā, tā Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz attiecīgus priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
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Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 1.punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pieteikuma iesniedzējs ir nodokļa 
maksātājs, kam ir piešķirts atzītā uzņēmēja 
statuss muitas vajadzībām, 2. punktā 
izklāstītos kritērijus uzskata par 
izpildītiem.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir nodokļa 
maksātājs, kam ir piešķirts atzītā uzņēmēja 
statuss muitas vajadzībām, 2. punktā 
izklāstītos kritērijus uzskata par izpildītiem
šīs direktīvas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 56.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
145.pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(56a) direktīvas 145. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:

“1. Komisija, ja nepieciešams, pēc 
iespējas īsākā termiņā Padomei sniedz 
priekšlikumus, kuros precizē 143. un 144. 
pantā paredzēto atbrīvojumu darbības jomu 
un paredz sīki izstrādātus noteikumus to 
īstenošanai.”

“1. Komisija, ja nepieciešams, pēc 
iespējas īsākā termiņā Eiropas 
Parlamentam un Padomei sniedz 
priekšlikumus, kuros precizē 143. un 144. 
pantā paredzēto atbrīvojumu darbības jomu 
un paredz sīki izstrādātus noteikumus to 
īstenošanai.”

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 59.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
150. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(59a) direktīvas 150. panta 1. punktu 
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aizstāj ar šādu:

“1. Komisija, ja nepieciešams, pēc 
iespējas īsākā termiņā Padomei sniedz 
priekšlikumus, kuros precizē 148. pantā 
paredzēto atbrīvojumu darbības jomu un 
paredz sīki izstrādātus noteikumus to 
īstenošanai.”

“1. Komisija, ja nepieciešams, pēc 
iespējas īsākā termiņā Eiropas 
Parlamentam un Padomei sniedz 
priekšlikumus, kuros precizē 148. pantā 
paredzēto atbrīvojumu darbības jomu un 
paredz sīki izstrādātus noteikumus to 
īstenošanai.”

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 68.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
166. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(68a) direktīvas 166. pantu aizstāj ar 
šādu:

166. pants 166. pants

“Komisija, ja nepieciešams, pēc iespējas 
īsākā termiņā sniedz Padomei 
priekšlikumus par kopēju kārtību, kā PVN 
piemērot 1. un 2. iedaļā minētajiem 
darījumiem.”

“Komisija, ja nepieciešams, pēc iespējas 
īsākā termiņā sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumus 
par kopēju kārtību, kā PVN piemērot 1. un 
2. iedaļā minētajiem darījumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 123.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
293. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(123a) direktīvas 293. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Ik pēc četriem gadiem, sākot ar šīs 
direktīvas pieņemšanas dienu, Komisija, 

“Ik pēc četriem gadiem, sākot ar šīs 
direktīvas pieņemšanas dienu, Komisija, 
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pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no 
dalībvalstīm, iesniedz Padomei ziņojumu 
par šīs nodaļas piemērošanu, un, ja 
nepieciešams, un ņemot vērā vajadzību 
savlaicīgi nodrošināt dalībvalstu normatīvo 
aktu tuvināšanu, tā arī iesniedz 
priekšlikumus par šādām tēmām:”

pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no 
dalībvalstīm, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs nodaļas piemērošanu, un, ja 
nepieciešams, un ņemot vērā vajadzību 
savlaicīgi nodrošināt dalībvalstu normatīvo 
aktu tuvināšanu, tā arī iesniedz 
priekšlikumus par šādām tēmām:”

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 166.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
395. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(166a) direktīvas 395. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu:

“3. Trīs mēnešos pēc 2. punkta otrajā 
daļā minētās informācijas nosūtīšanas 
Komisija iesniedz Padomei atbilstīgu 
priekšlikumu vai paziņojumu, kurā ir 
izklāstīti tās iebildumi, ja tā neatbalsta 
pieprasīto atkāpi.”

“3. Trīs mēnešos pēc 2. punkta otrajā 
daļā minētās informācijas nosūtīšanas 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei atbilstīgu priekšlikumu vai 
paziņojumu, kurā ir izklāstīti tās iebildumi, 
ja tā neatbalsta pieprasīto atkāpi.”

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 166.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
396. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(166b) direktīvas 396. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu:

“3. Trīs mēnešos pēc 2. punkta otrajā 
daļā minētās informācijas nosūtīšanas 

“3. Trīs mēnešos pēc 2. punkta otrajā 
daļā minētās informācijas nosūtīšanas 
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Komisija iesniedz Padomei atbilstīgu 
priekšlikumu vai paziņojumu, kurā ir 
izklāstīti tās iebildumi, ja tā neatbalsta 
pieprasīto atkāpi.”

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei atbilstīgu priekšlikumu vai 
paziņojumu, kurā ir izklāstīti tās iebildumi, 
ja tā neatbalsta pieprasīto atkāpi.”

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 169.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
404.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(169a) šādu jaunu 404.a pantu iekļauj 
pēc 404. panta:

“404.a pants

Četriem gadu laikā pēc Padomes 
Direktīvas (ES) .../...*+ pieņemšanas 
Komisija, pamatojoties uz informāciju, 
kas iegūta no dalībvalstīm, iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs direktīvas jauno 
noteikumu piemērošanu, un, ja 
nepieciešams [un ņemot vērā vajadzību 
ilgtermiņā nodrošināt dalībvalstu 
normatīvo aktu tuvināšanu], iesniedz 
priekšlikumus.”

_______________

* Padomes... Direktīva (ES) .../..., ar ko 
groza... (OV...).

+ OV: lūgums tekstā ievietot dokumentā 
PE-CONS ... (2018/0164(COD)) ietvertās 
direktīvas numuru un ievietot minētās 
direktīvas numuru, dienu, nosaukumu un 
OV atsauci zemsvītras piezīmē.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 169.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
404.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(169b) šādu jaunu 404.b pantu iekļauj 
pēc 404.a panta:

“404.b pants

Divu gadu laikā pēc Padomes Direktīvas 
(ES).../...*+ pieņemšanas Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par attiecīgās 
informācijas apmaiņas starp dalībvalstu 
nodokļu administrācijām efektivitāti, 
ņemot vērā to, cik nozīmīga galīgā PVN 
režīma sekmīgai īstenošanai ir savstarpēja 
uzticēšanās.”

________________

* Padomes... Direktīva (ES) .../..., ar ko 
groza... (OV...).

+ OV: lūgums tekstā ievietot dokumentā 
PE-CONS ... (2018/0164(COD)) ietvertās 
direktīvas numuru un ievietot minētās 
direktīvas numuru, dienu, nosaukumu un 
OV atsauci zemsvītras piezīmē.

Or. en
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