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Grozījums Nr.  37 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.a norāde (jauna) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2010. gada 24. novembra 

Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido 

Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 

Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza 

Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ 

Komisijas Lēmumu 2009/77/EK1 (ESMA 

regula), 

  

Or. en 

                                                 
1 OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp. 
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Grozījums Nr.  38 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.b norāde (jauna) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2010. gada 24. novembra 

Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido 

Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 

Banku iestādi), groza Lēmumu 

Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 

Lēmumu 2009/78/EK1 (EBA regula), 

Or. en 

                                                 
1 OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp. 
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Grozījums Nr.  39 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā cum-ex jeb dividenžu 

arbitrāžas tirdzniecības shēmas attiecas uz 

tādu akciju tirgošanas praksi, ar ko tiek 

slēpta faktisko īpašnieku identitāte un abas 

vai vairākas darījumā iesaistītās puses var 

pieprasīt nodokļu atlaides no kapitāla 

pieauguma nodokļa, kas samaksāts tikai 

vienreiz; 

A. tā kā cum-ex un cum-cum jeb 

dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmas 

attiecas uz tādu akciju tirgošanas praksi, ar 

ko tiek slēpta faktisko īpašnieku identitāte 

un abas vai vairākas darījumā iesaistītās 

puses var pieprasīt nodokļu atlaides no 

kapitāla pieauguma nodokļa, kas samaksāts 

tikai vienreiz; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  40 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā cum-ex skandāls sabiedrībai 

kļuva zināms pēc tam, kad kopīgā 

izmeklēšanā sadarbojās vairāki Eiropas 

ziņu mediji, iesaistoties 12 valstīm un 38 

reportieriem; 

B. tā kā cum-ex skandāls sabiedrībai 

kļuva zināms pēc tam, kad kopīgā 

izmeklēšanā sadarbojās 19 Eiropas ziņu 

mediji, iesaistoties 12 valstīm un 38 

reportieriem; 

  

Or. en 
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Grozījums Nr.  41 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā tiek ziņots, ka šīs shēmas dēļ 

11 ES dalībvalstis nodokļu ieņēmumos 

zaudējušas līdz pat 55,2 miljardiem EUR; 

C. tā kā tiek ziņots, ka cum-ex un 

cum-cum shēmu dēļ 11 ES dalībvalstis 

nodokļu ieņēmumos zaudējušas līdz pat 

55,2 miljardiem EUR; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  42 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ea apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ea. tā kā 2016. gadā tika atklāts, ka 

Dānijas nodokļu iestādes nav nekādi 

rīkojušās, lai reaģētu uz vairākiem 

brīdinājumiem, ka ārvalstu uzņēmumi 

ļaunprātīgi izmanto Dānijas noteikumus 

par nodokļiem un vilto dokumentus, lai 

krāpnieciski pieprasītu nodokļu atmaksu 

saistībā ar nodokļiem par dividendēm, un 

tika lēsts, ka šī stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana Dānijas nodokļu iestādēm 

izmaksāja vairāk nekā 1,5 miljardus 

EUR1; 

______________________________ 

1 Eiropas Tīkls parāda un attīstības 

jautājumu risināšanai, “Tax Games: the 

Race to the Bottom –  Europe’s role in 

supporting an unjust global tax system”, 

2017., https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Grozījums Nr.  43 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Eb apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Eb. tā kā saskaņā ar pieejamo 

informāciju Vācijas valdība jau vairākus 

gadus bija informēta par šādu 

krāpniecisku nodokļu praksi, bet tikai 

2015. gadā par to informēja citas 

dalībvalstis; tā kā Vācijas Finanšu 

ministrija esot norādījusi, ka ir informēta 

par 418 dažādiem cum-ex nodokļu 

krāpšanas gadījumiem par kopējo vērtību 

ir 5,7 miljardu EUR apmērā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  44 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā cum-ex shēmām piemīt 

atsevišķas izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas iezīmes un ir jānovērtē, 

vai ir noticis valstu vai ES tiesību 

aktu pārkāpums; 

 

G. tā kā cum-ex un cum-cum shēmām 

piemīt atsevišķas izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas iezīmes un ir 

jānovērtē, vai ir noticis valstu vai ES 

tiesību aktu pārkāpums; 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  45 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā Bundestāga Ceturtā 

izmeklēšanas komiteja galīgajā ziņojumā 

secināja, kā arī Vācijas tiesas ir 

norādījušas, ka tāda nodokļu prakse kā 

cum-ex, kas ietver īsās pārdošanas, ir 

pretlikumīga, un ka Vācijas banku 

asociācija ir saasinājusi šo problēmu, nevis 

palīdzējusi to atrisināt; 

I. tā kā Bundestāga Ceturtā 

izmeklēšanas komiteja galīgajā ziņojumā 

secināja, kā arī Vācijas tiesas ir 

norādījušas, ka tāda nodokļu prakse kā 

cum-ex un cum-cum darījumi, kas ietver 

īsās pārdošanas, ir pretlikumīga, un ka 

Vācijas banku asociācija ir saasinājusi šo 

problēmu, nevis palīdzējusi to atrisināt; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  46 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. stingri nosoda atklāto izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas, kas radījusi 

dalībvalstu nodokļu ieņēmumu 

zaudējumus, par kuriem ir paziņots 

publiski un kuru apmērs saskaņā ar 

mediju aplēsēm ir 55,2 miljardi EUR, 

un kuri ir ietekmējuši Eiropas sociālā 

tirgus ekonomiku; 

 

1. stingri nosoda atklāto izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas un nodokļu 

apiešanu, kas radījusi dalībvalstu 

nodokļu ieņēmumu zaudējumus, par 

kuriem ir paziņots publiski un kuru 

apmērs saskaņā ar mediju aplēsēm ir 

55,2 miljardi EUR, un kuri ir 

ietekmējuši Eiropas sociālā tirgus 

ekonomiku; 

 

Or. en 

 

 


