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ĪSS PAMATOJUMS

Padomes Direktīva 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā 
procentu maksājumi par uzkrājumiem (turpmāk tekstā „direktīva”), tika pieņemta 2003. gadā. 
Dalībvalstis sāka piemērot direktīvas noteikumus 2005. gada 1. jūlijā. Direktīvas mērķis ir dot 
dalībvalstīm iespēju iekasēt nodokļus saskaņā ar tiesību aktiem par tādu ienākumu aplikšanu 
ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem un ko saņem no šādu 
ienākumu „īpašuma benificiāriem”, pat ja tie ir fiziskas personas, kurām jāmaksā nodokļi 
vienā dalībvalstī, bet tās saņem procentu maksājumus citā dalībvalstī. 

Saskaņā ar direktīvas 18. pantu reizi trijos gados Komisijai jāziņo Padomei par direktīvas 
darbību un, pamatojoties uz šiem ziņojumiem, jāierosina Padomei nepieciešamie grozījumi 
direktīvā.

Pirmajā ziņojumā, kas pieņemts 2008. gada 15. septembrī, Komisija norādīja, ka tagad ir 
iespējams apiet direktīvu ar tādu investīciju sabiedrību (juridisku personu vai veidojumu) 
starpniecību, kuras neietilpst pašreiz pieņemtajā oficiālajā definīcijā „īpašuma beneficiārs” (jo 
definīcija attiecas tikai uz fiziskām personām) un kurām, no otras puses, saskaņā ar direktīvu 
nav pienākuma darboties kā maksājumu pārstāvjiem. Direktīvu var arī apiet, investīciju 
portfeli organizējot tādā veidā, ka ieņēmumi paliek ārpus oficiālās „procentu” definīcijas šīs 
direktīvas izpratnē, lai gan tiek gūts labums no ierobežotā riska, elastības un ienākumiem no 
noguldījumiem, par kuriem puses iepriekš vienojušās un kuri ir līdzvērtīgi parādprasībām.

Komisijas priekšlikuma mērķi un ieskats piedāvātajos pasākumos

Komisijas priekšlikuma mērķis ir paplašināt direktīvas darbības jomu, nepalielinot uzņēmumu 
administratīvo slogu. Grozījumus veic arī tādēļ, lai pēc iespējas mazinātu Direktīvas 
trūkumus, kuri konstatēti Komisijas ziņojumā, un lai novērstu traucējumus. 

„Īpašuma beneficiāra” definīcija

Direktīvas jomā pašreiz nav ietverti maksājumi tām juridiskajām personām un veidojumiem, 
kuru īpašnieki ir fiziskas personas, un tā rezultātā fiziskām personām ir bijusi iespēja apiet šo 
direktīvu, izmantojot juridiskas personas un veidojuma starpniecību. Komisija uzskata, ka, 
paplašinot „īpašuma beneficiāra” definīciju tā, lai tajā ietilptu visi maksājumi juridiskām 
personām un veidojumiem, nebūtu atbilstošs, bet gan pārāk bargs risinājums. Pēc Komisijas 
uzskatiem efektīvāks risinājums būtu prasīt maksājumu pārstāvjiem izmantot informāciju, kas 
jau tiem ir pieejama saskaņā ar prasībām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
novēršanu (Direktīva 2005/60/EK) — „caurskatāmības” procedūra. Tādā veidā cenšas 
nodrošināt, ka visas fiziskās personas, kas izmanto starpniekus, lai gūtu peļņu no 
uzkrājumiem, reāli maksā nodokļus savā dzīvesvietas dalībvalstī. 

Saskaņā ar šo priekšlikumu maksājumu pārstāvji, kas darbojas ES, maksājumiem, kuru 
saņēmēji ir juridiskas personas un veidojumi valstīs ārpus ES, kur juridisku personu un 
veidojumu ieņēmumi no procentiem netiek atbilstoši aplikti ar nodokļiem, piemērotu 
„caurskatāmības” procedūru.  Šādas juridiskās personas un veidojumi ir uzskaitīti I pielikumā.

Lai izvairītos no papildu administratīvā sloga, par pamatotu uzskata, ka piemēro spēkā esošos 
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noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu. Taču atsauces uz 
iepriekš minēto direktīvu rada problēmas daļēji terminoloģijas atšķirību dēļ, kas apgrūtina 
direktīvas interpretāciju. Datu vākšanas sistēma, kas veidota, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, pēc būtības nav piemērota šīs direktīvas mērķim — novērst izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas. Lai izvairītos no neskaidrībām, šajā direktīvā turpmāk jāpaskaidro, 
kā izmantot noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu.

„Maksājumu pārstāvis” un „maksājumu pārstāvis, ja tiek veikts procentu maksājums”

Direktīvas 4. pantā Komisija iesaka precizēt terminu „maksājumu pārstāvis”, un pēc 
grozījuma izdarīšanas tajā ikvienai starpniecības struktūrai būs jādarbojas kā „maksājumu 
pārstāvim, ja tiek veikts procentu maksājums”. Tā piedāvā kā III pielikumu pievienot 
sarakstu, tajā uzskaitot visas juridiskās personas un veidojumus, kurus uzskata par 
„maksājumu pārstāvjiem, ja tiek veikts procentu maksājums”. Tomēr nav skaidrs atbildības 
dalījums starp maksājumu pārstāvjiem situācijās, kad vairāki maksājumu pārstāvji darbojas kā 
starpnieki, līdz peļņa, kas gūta no uzkrājumiem, sasniedz „īpašuma beneficiāru”.

„Procentu maksājuma” definīcija

Komisija piedāvā grozīt Direktīvas 6. pantu tā, lai „procentu” definīcijā iekļautu ne tikai 
ieņēmumus no procentiem, bet arī ieņēmumus, kuri pēc būtības atbilst procentu ieņēmumiem 
no vērtspapīriem un kurus ieguldītājs var uzskatīt par līdzvērtīgiem parādsaistībām, jo ir 
zināma to riska pakāpe, un tā ir lielāka nekā parādsaistībām (vērstpapīru termiņa beigās 
ieguldītājs saņem atpakaļ vismaz 95 % no ieguldītā kapitāla). Ar šo priekšlikumu cenšas pēc 
iespējas mazāk apgrūtināt investīciju darījumus šajā nozarē. Attiecībā uz vērtspapīriem 95 % 
garantētā kapitāla slieksnis ir pamatots, un grozījuma radītās neērtības ir samērojamas ar 
ieguvumiem no tā.

Komisija piedāvā paplašināt arī šīs direktīvas darbības jomu, lai tajā ietvertu ieguvumus no 
dzīvības apdrošināšanas līgumiem, kurus var tieši salīdzināt ar kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem, jo to reālā darbība, no kuras tiek gūta peļņa, ir pilnībā saistīta ar ieņēmumiem 
no parādsaistībām vai līdzvērtīgiem ieņēmumiem saskaņā ar šo direktīvu un tie neparedz 
nozīmīgu biometrisko risku segumu (mazāk nekā 5 %).  Šādu dzīvības apdrošināšanas 
produktu definīcijas paplašināšana ir saistīta ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un 
Komisija uzskata, ka ar šādu grozījumu nākotnē šādu praksi varētu novērst. Tomēr labāk būtu 
ieviest vispārīgāku noteikumu, lai iespējas apiet direktīvu izskaustu jau ieguldījumu produktu 
izstrādes stadijā. Atrast ne vien efektīvus, bet arī samērīgus līdzekļus, lai to ieviestu, būs 
smags uzdevums.

Pārejas periods ieturējuma nodokļa iekasēšanā

Saskaņā ar spēkā esošo direktīvu Beļģija, Austrija un Luksemburga izmanto pārejas periodu, 
kura laikā tās darbojas ārpus automātiskās datu apmaiņas sistēmas un izmanto alternatīvu  
ieturējuma nodokļa sistēmu. Šajā sakarībā Komisijai nav ieteikumu.

Komisija nav sagatavojusi arī priekšlikumus attiecībā uz nodokļu ieņēmumu sadalījumu, ja 
tiek piemērots ieturējuma nodoklis.

o
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Komisijas piedāvātie grozījumi Direktīvā ir nepieciešami, lai novērstu izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un precizētu spēkā esošās direktīvas darbības jomu. Tomēr dažās vietās 
piedāvātie grozījumi vēl nav skaidri un tos var dažādi interpretēt. Šajā stadijā ziņojuma 
sagatavotāja neiesniegs Komisijas priekšlikuma grozījumus, uzskatot, ka pašreizējā situācijā 
priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. 

SECINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ierosināt, lai Komisijas priekšlikumu apstiprina.
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