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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000040/2019
Komisijai 
Reglamenta 136. pants
Irene Tinagli
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Temats: Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0

Pēc 2008.–2009. gada finanšu krīzes un daudziem atklājumiem saistībā ar dažādu izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas, agresīvas nodokļu plānošanas un nodokļu apiešanas praksi G20 valstis 
vienojās šos jautājumus risināt ESAO līmenī, izmantojot nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas 
novirzīšanas (BEPS) projektu, kā rezultātā tika izstrādāts BEPS rīcības plāns. Tomēr netika panākta 
vienošanās par to, kā risināt nodokļu problēmas, ko rada ekonomikas digitalizācija, tāpēc 2015. gadā 
tika publicēts atsevišķs ziņojums par BEPS 1. rīcībpasākumu.

Starptautiskās sarunas atsākās 2019. gadā pēc tam, kad ESAO/G20 iekļaujošais satvars (kas ietver 
vairāk nekā 130 valstis) un ESAO sāka darba programmu, lai risinātu digitalizācijas izraisītās nodokļu 
problēmas.

ESAO/G20 līmenī notiekošās diskusijas ir grupējas divos pīlāros: pirmais pīlārs nosaka jaunu nodokļu 
uzlikšanas tiesību sadalījumu, izmantojot jauno saikni un jaunus peļņas sadales noteikumus, un otrais 
pīlārs risina atlikušos BEPS jautājumus, ieviešot pasākumus ar mērķi nodrošināt minimālo nodokļu 
līmeni.

Parlamentam ir šādi jautājumi Komisijai.

1. Kā Komisija plāno nodrošināt kopēju ES nostāju ESAO starptautiskajās diskusijās par 
ekonomikas digitalizācijas izraisītajām nodokļu problēmām, kas ir būtiski, lai nodrošinātu, ka 
Eiropas intereses tiek vislabāk ievērotas un ka ES pauž vienotu nostāju?

2. Kā Komisija plāno nodrošināt, lai notiekošās starptautiskās diskusijas par pirmo un otro pīlāru 
būtu gan savstarpēji saskanīgas, gan saskaņā ar tādiem ES priekšlikumiem kā kopējā 
konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, digitālo pakalpojumu nodoklis (DPN) un 
nozīmīgas digitālās klātbūtnes aplikšana ar nodokli? Kāda, pēc Komisijas domām, būs pirmā un 
otrā pīlāra ietekme uz minētajiem priekšlikumiem un uz ieņēmumu iekasēšanu, ko veic 
dalībvalstis?

3. Kā Komisija gatavojas īstenot šo iespējamo starptautisko vienošanos un, ja netiks panākts 
starptautisks risinājums, kad un kā Komisija rīkosies, lai nodrošinātu koordinētu ES reakciju 
nolūkā aizsargāt vienoto tirgu pret turpmāku sadrumstalotību?
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