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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 

un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nesenās iniciatīvas un mudina dalībvalstis intensīvāk risināt 

krāpšanas nodokļu jomā, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas 

problēmu, veicinot skaidrāku, pārredzamāku un godīgāku nodokļu nolēmumu izdošanu, 

apkarojot agresīvu nodokļu plānošanu, novēršot nodokļu dubultu uzlikšanu un nodokļu 

neuzlikšanu un izbeidzot negodīgu un kaitējošu nodokļu konkurenci starp dalībvalstīm; 

2. prasa no jauna ieviest kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 

(KKUINB) shēmu un mudina to pilnībā īstenot, balstoties uz visaptverošu ietekmes 

izvērtējumu, ievērojot subsidiaritātes principu un paredzot atbilstošus instrumentus, lai 

novērstu tās ļaunprātīgu izmantošanu; uzskata, ka KKUINB izmantošanā būtu jāizvairās 

no nevajadzīga administratīvā sloga un atbilstības nodrošināšanas izmaksām un ka ar tās 

palīdzību būtu jānovērš nepilnības dalībvalstu sistēmās; uzskata arī, ka KKUINB būtu 

jāpapildina daudznacionāliem uzņēmumiem noteiktā prasība nodrošināt publisku un 

pārredzamu ziņošanu par katru valsti atsevišķi; 

3. atgādina, ka, neraugoties uz nesenajiem notikumiem, Padome nav pieņēmusi būtiskus 

lēmumus par uzņēmumu ienākuma nodokļiem, un uzskata, ka KKUINB ir izšķirošs solis 

ceļā uz turpmāku Savienības integrāciju; 

4. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju ierosināt vienkāršu KUINB (bez konsolidācijas) kā pirmo 

soli un to, ka līdz brīdim, kad vēlākā posmā no jauna tiks ieviesta konsolidācija, Komisija 

iekļaus pārrobežu atvieglojumu elementu; norāda, ka šis elements nav nevainojams 

konsolidācijas aizstājējs un ka varētu būt nepieciešams laiks, lai šo jauno režīmu padarītu 

par pilnībā gatavu izmantošanai; 

5. uzskata, ka fiskālajai politikai un uzņēmumu ienākuma nodokļa uzlikšanai vajadzētu būt 

svarīgam instrumentam, ar kura palīdzību veicina inovāciju, konkurētspēju, izaugsmi, 

darbvietu radīšanu un investīcijas; uzskata, ka dalībvalstīm, piemērojot efektīvāku, daudz 

mazāk izvairīgu, pārredzamāku un taisnīgāku nodokļu režīmu visiem uzņēmumiem, ir 

jāveicina tāda piesaistoša, konkurētspējīga un stabila uzņēmējdarbības vide, kas 

uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), inovatīviem 

uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām un brīvo profesiju 

pārstāvjiem, Savienībā atvieglotu pārrobežu darbību, tostarp lai piesaistītu vairāk ārvalstu 

investīciju; pauž nožēlu par to, ka daudznacionālie uzņēmumi, izmantojot agresīvas 

nodokļu plānošanas instrumentus, atrodas izdevīgākā stāvoklī nekā MVU un tādējādi 

mazina to konkurētspēju; prasa, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un dalībvalstīm savā 

starpā, veicināt konkurētspējīgas, vienkāršas un koordinētākas nodokļu sistēmas, kurās 

būtu mazāk nodokļu atbrīvojumu, un atcelt kaitējošus nodokļu pasākumus; 

6. pauž stingru pārliecību, ka cīņai pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas un nodokļu apiešanu būtu jānotiek plašākā kontekstā un saskaņā ar ESAO 

ieteikumiem; aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu, lai noteiktu kritērijus nodokļu 

oāžu identificēšanai, pamatojoties uz Savienības līmeņa definīciju, un lai Savienības 

vārdā apspriestu nodokļu nolīgumus šajā jomā ar trešām valstīm; uzsver, ka kopīgas 

definīcijas trūkums izkropļo iekšējo tirgu, radot juridisku nenoteiktību; 
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7. uzsver, ka nodokļi un dividendes ir jāmaksā valstīs, kurās notiek saimnieciskā darbība vai 

tiek radīta pievienotā vērtība un kurās tiek izmantoti publiskie pakalpojumi un 

infrastruktūra; aicina dalībvalstis ievērot minētos principus, iekļaujot tos valsts tiesību 

aktos nodokļu jomā; pauž nožēlu, ka tas, ka dalībvalstu nodokļu sistēmas ir pārāk 

sarežģītas un atšķirīgas, tiek izmantots agresīvas nodokļu plānošanas nolūkā;  

8. šajā sakarā uzsver nepieciešamību pēc skaidriem, pārredzamiem un saskaņotiem 

noteikumiem par peļņas uzskaiti un vērtības radīšanu; 

9. atbalsta principu, kas paredz pārredzamību un automātisku informācijas apmaiņu starp 

nodokļu iestādēm nodokļu nolēmumu jomā; atzīmē, ka tas var palielināt dalībvalstu 

savstarpējo uzticēšanos; uzskata, ka nodokļu nolēmumi tiek izmantoti, lai nodokļu 

maksātājiem nodrošinātu tiesisko noteiktību un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi; 

10. norāda, ka digitalizācija arī rada jaunus risināmus uzdevumus valsts nodokļu sistēmām un 

pārrobežu darbībām; šajā sakarā uzsver, ka konsekventi jāievēro uzņēmumu ienākuma 

nodokļa uzlikšanas vispārējie principi; aicina Komisiju veicināt digitālo uzņēmumu 

pastāvīgās darījumdarbības vietas un ekonomiskās būtības saskaņotu definēšanu nolūkā 

uzlabot konkrētajā vietā gūtās peļņas novērtēšanu, lai varētu atbilstoši noteikt nodokļu 

iemaksas; 

11. uzskata, ka korporatīvās pārvaldības pamatprincipi — pārredzamība un 

pārskatatbildība — palīdzēs nodrošināt spēcīgu un stabilu ekonomiku, mazinot tirgus 

nestabilitāti un palielinot uzticēšanos uzņēmumiem; prasa, lai visās nozarēs lielie 

uzņēmumi sniegtu publiskus pārskatus par katru valsti atsevišķi nolūkā palielināt šo 

uzņēmumu darbības pārredzamību, it īpaši attiecībā uz gūto peļņu, samaksāto peļņas 

nodokli un saņemtajām subsīdijām; uzskata, ka, obligāta pārskata sniegšana šajā jomā ir 

svarīgs elements uzņēmumu korporatīvajā atbildībā pret akcionāriem un sabiedrību; 

12. uzskata — lai Eiropas iekšējais tirgus efektīvi darbotos, tam ir nepieciešama 

pārredzamāka, uz sadarbību orientēta un pakāpeniski saskaņojama nodokļu sistēma; 

uzsver, ka pašreizējā situācijā Savienības MVU var saskarties ar negodīgu konkurenci no 

daudznacionālo uzņēmumu puses, kuri var mākslīgi izveidot savu struktūru, lai 

samazinātu tiem piemērojamās nodokļu likmes; 

13. uzskata, ka būtu jāņem vērā dalībvalstu suverēnās tiesības, kā arī ekonomikas, 

tirdzniecības un uzņēmējdarbības nozaru dažādība no viedokļa, kā tās ietekmē izaugsmi 

un attīstību, kā arī sociālo kohēziju dalībvalstīs un Savienībā kopumā; 

14. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu sasniegts nodokļu pārredzamības mērķis, 

vienlaikus garantējot personas datu aizsardzību, apmaiņai paredzētās informācijas 

konfidencialitāti un brīvību veikt uzņēmējdarbību; šajā sakarā mudina meklēt 

risinājumus, kas nodrošinātu līdzsvaru starp pārredzamību un konfidencialitāti; 

15. uzsver, ka Savienības iniciatīvām nevajadzētu palielināt administratīvo slogu un 

atbilstības nodrošināšanas izmaksas; uzskata, ka visu priekšlikumu mērķim vajadzētu būt 

administratīvā procesa lielākas juridiskās noteiktības, pārredzamības, vienkāršības un 

ātruma nodrošināšanai;  

16. atgādina, ka, neraugoties uz īstenotajiem centieniem, joprojām nav atrisināti vairāki 

nodokļu dubultās uzlikšanas gadījumi; mudina meklēt vienkāršākus, ātrākus un 

pārredzamākus risinājumus, it īpaši attiecībā uz MVU, pašnodarbinātajām personām un 
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brīvo profesiju pārstāvjiem ; ierosina vienkāršot tā kredīta izmantošanu, kuru rada 

ārvalstīs samaksātie nodokļi; 

17. atzīmē, ka divpusējo un daudzpusējo nodokļu nolīgumu sarežģītība bieži vien rada 

nepilnības, kas kopā ar iekšzemes nodokļu sistēmām pieļauj izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas; 

18. uzsver nepieciešamību pēc automātiskas, pārredzamas, tūlītējas un visaptverošas 

informācijas apmaiņas, tostarp par nodokļu nolēmumiem, starp attiecīgajām nodokļu 

iestādēm, kura varētu izpausties kā centrāls Savienības līmeņa reģistrs, un mudina uzlabot 

informācijas par nodokļiem apmaiņu starp kompetentajām iestādēm; 

19. uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm būtu jāturpina efektīvi izmantot elektroniskus 

risinājumus ar nodokļiem saistītās procedūrās, lai mazinātu administratīvo slogu un 

vienkāršotu pārrobežu procedūras; 

20. uzsver, ka liela nozīme ir stiprai nodokļu suverenitātei, un prasa atbilstoši Līgumam katrā 

dalībvalstī saglabāt valsts kompetenci nodokļu jomā; tomēr mudina pastiprināt 

informācijas par nodokļu jautājumiem apmaiņu starp kompetentajām iestādēm; 

21. iesaka Komisijai izvērtēt Savienības pašreizējo speciālo ekonomisko zonu ietekmi, kuras 

izmanto, lai veicinātu izaugsmi un ekonomikas atveseļošanos norobežotās teritorijās — 

piemēram, pierobežas zonās —, kuras smagi skārusi krīze vai kurās ir augsts bezdarba 

līmenis; šajā sakarā mudina veikt paraugprakses apmaiņu starp nodokļu iestādēm; uzsver, 

ka politikas pamatnostādnēm, ko izstrādā, lai sniegtu nodokļu atvieglojumus 

nelabvēlīgākā stāvoklī esošiem reģioniem, jāatbilst Savienības mērķiem nodrošināt 

lielāku pārredzamību un novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu 

nodokļu jomā, un tās nedrīkst apdraudēt pašreizējo ES tiesisko regulējumu attiecībā uz 

reģionālo atbalstu;  

22. prasa, lai piekļuve informācijai par galīgajiem labuma guvējiem, kas ir tādu uzņēmumu 

īpašnieki, kuri Savienībā darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu (ES) 2015/8491, tiktu attiecināta arī uz informāciju par globālā līmenī 

piemērojamām faktiskajām uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēm, pamatojoties uz 

finanšu pārskatiem, kas tiek sagatavoti un publicēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2013/34/ES2, un lai piekļuve šai informācijai tiktu nodrošināta tieši, 

tiešsaistē un bez nevajadzīgām formalitātēm, turklāt attiecīgajām publiskajām iestādēm 

viegli saprotamā valodā; 

23. uzsver, ka viens no priekšnosacījumiem tam, lai Savienībā ilgtermiņā tiktu nodrošināta 

ekonomikas stabilitāte, ir fiskālās savienības izveide; 

24. uzskata, ka iniciatīvās par efektīvāku uzņēmumu ienākuma nodokļu uzlikšanu būtu 

jāiekļauj priekšlikumi par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu jaunuzņēmumiem, 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu 

sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.). 
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu 

gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 

(OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.). 



PE564.914v03-00 6/7 AD\1078221LV.doc 

LV 

piemēram, nodokļu stimuli investoriem, kuri no kapitāla gūto peļņu no jauna investē 

paaugstināta riska mazos Savienības uzņēmumos, vai precizēti nodokļu noteikumi par 

akciju iegādes iespējām; 

25. uzsver, ka līdz KKUINB pilnīgai ieviešanai ir jāatbalsta Īpašās komitejas nodokļu 

nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos darbs, kura veic 

izmeklēšanu par ienākumiem no patentētu produktu pārdošanas piemērojamu nodokļu 

atvieglojumu, pastkastītes uzņēmumu un citu veida fiskālās inženierijas prakses 

ļaunprātīgu izmantošanu nolūkā apiet vai līdz minimumam samazināt maksājamos 

nodokļus, jo galu galā jebkura izvairīšanās no nodokļu maksāšanas palielina publisko 

parādu un/vai nodokļus, ko maksā MVU un iedzīvotāji; 

26. aicina pieņemt noteikumu, kas paredz, ka publisko tiesību subjekti, tostarp Savienība, 

dalībvalstis un to īpašumā esošie uzņēmumi, nedrīkst izmaksāt publiskos līdzekļus 

uzņēmumiem, kuri nav atklājuši galīgos labuma guvējus un globālā līmenī piemērojamo 

faktisko uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi un nav snieguši pārskatus par katru valsti 

atsevišķi; 

27. prasa Komisijai ierosināt saskaņotus kritērijus attiecībā uz nodokļa atbrīvojumu, ko 

piemēro uzņēmumu pētniecības un izstrādes investīcijām, lai sasniegtu Savienības 

mērķi — līdz 2020. gadam panākt, ka pētniecības izdevumiem tiek atvēlēti 3 % no IKP; 

28. prasa Komisijai neatturēties izmantot LESD 116. pantu, kas paredz nepieciešamo 

juridisko pamatu tam, lai Parlaments un Padome varētu rīkoties saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru nolūkā novērst praksi, kura kropļo konkurenci iekšējā tirgū, 

piemēram, fiskālo konkurenci, ko dalībvalstis īsteno ar nepārredzamu un negodīgu 

nodokļu nolēmumu palīdzību; 

29. mudina Komisiju pēc iespējas drīzāk nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu KKUINB 

ieviešanai, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un cīnītos pret nodokļu apiešanu Savienībā. 
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