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IEROSINĀJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka izmaksas, ko Eiropas Savienībā rada izvairīšanās no nodokļu nomaksas, 
kopumā ir augstākas nekā visu Savienības veselības aprūpes budžetu kopsumma un ka, ja 
nodokļu apiešanu būtu iespējams pārtraukt, tad tikai 8,8 gadu laikā būtu iespējams segt 
visus Eiropas Savienības deficītus1;

2 norāda, ka nodokļu oāzes definīcija vairs neatbilst pašreizējai situācijai un ka (puslīdz) 
legālie veidi izvairīties no nodokļu saistībām vai samazināt to apmēru dalībvalstīs kļūst 
par arvien ierastāku praksi — piemēram, tiek lēsts, ka ar „pastkastīšu firmu” starpniecību 
veikto pārskaitījumu apmērs Nīderlandē un caur Nīderlandi gada laikā sasniedz 
EUR 8000 miljardus;

3. uzsver, ka lielāko uzņēmumu izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielos apmēros graujoši 
ietekmē mazāku uzņēmumu un pat atsevišķu personu attieksmi pret nodokļu nomaksu, jo 
šāda rīcība vedina uzskatīt, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir vispārpieņemta norma;

4. pauž nožēlu, ka milzīgās summas, ko, pamatojoties uz nolīgumiem, Savienībai samaksāja 
lielie tabakas ražošanas uzņēmumi, netika izmantotas pasākumiem un programmām 
krāpšanas apkarošanas jomā, bet gan tās 90 % apmērā „konfiscēja” dalībvalstis, kuras 
minētos līdzekļus iekļāva kā ieņēmumus savos budžetos;

5. uzsver, ka izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas tieši ietekmē gan 
dalībvalstu ekonomiku, gan Eiropas Savienības budžetu; atgādina, ka — citējot Revīzijas 
palātu — „PVN nemaksāšana skar dalībvalstu finanšu intereses. Tā ietekmē ES budžetu, 
mazinot PVN pašu resursus. Šos zaudējumus kompensē ar NKI pašu resursiem, radot 
novirzes atsevišķu dalībvalstu iemaksās ES budžetā. Turklāt krāpšana nodokļu jomā 
traucē iekšējā tirgus darbību un rada šķēršļus godīgai konkurencei”;2

6. norāda, ka Eiropas Savienības PVN sistēma nodrošina ievērojamu daļu publisko 
ieņēmumu — 2009. gadā šo ieņēmumu īpatsvars bija 21 %3, tomēr šī sistēma rada arī 
nevajadzīgi augstas atbilstības nodrošināšanas izmaksas, gan arī ir iemesls nodokļu 
apiešanai;

7. norāda, ka PVN iekasēšanas modelis nav mainīts kopš šā nodokļa ieviešanas; uzsver, ka, 
ņemot vērā daudzās pārmaiņas tehnikas un ekonomikas vidē, šis modelis ir novecojis, 
tādēļ tā izmantošana rada būtiskus zaudējumus muitas nodokļa, PVN un akcīzes nodokļa 
jomā;

                                               
1 Richard Murphy FCA, Tax Research UK: „Closing the European Tax Gap” — ziņojums Eiropas Parlamenta 

sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupai.
2 Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 13/2011, 11. lpp., 5. punkts.
3 Eiropas Parlamenta pētījums „Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market”, pieejams 

tīmeklī: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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8. pauž nožēlu, ka Padomē joprojām ir iestrēgusi divu svarīgu iniciatīvu izskatīšana, kuru 
mērķis ir apkarot krāpšanu PVN jomā, proti, priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko 
attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā groza 
Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 
(COM(2012)0428), un priekšlikums Padomes direktīvai par grozījumiem 
Direktīvā 2006/112/EK attiecībā uz fakultatīvu un pagaidu apgrieztas maksāšanas 
sistēmas piemērošanu attiecībā uz noteiktu preču un pakalpojumu piegādi ar paaugstinātu 
krāpšanas risku (COM(2009)0511);

9. uzsver, ka pareizai muitas sistēmas darbībai ir tieša ietekme uz PVN aprēķināšanu; pauž 
dziļas bažas par to, ka muitas kontroles Eiropas Savienībā nenotiek, kā pienākas, un 
rezultātā veidojas ievērojami PVN zaudējumi1; uzskata, ka ir nepieņemami, ka lielākajā 
daļā dalībvalstu nodokļu administrācijas iestādēm nav tiešas piekļuves muitas datiem un 
tādēļ nav iespējami automātiski kontrolsalīdzinājumi ar nodokļu datiem; norāda, ka 
organizētās noziedzības vidē ir labi zināmi pašreizējās sistēmas trūkumi;

10. norāda, ka tiesvedība nodokļu krāpšanas lietās ir ilga un apgrūtinoša un ka vainīgās 
personas beigu beigās saņem salīdzinoši maigus sodus, kā rezultātā krāpšanās ar 
nodokļiem zināmā mērā kļūst par bezriska pārkāpumu;

11. uzsver, ka e-pārvaldība piedāvā iespējas palielināt pārredzamību un cīnīties pret krāpšanu 
un korupciju, tādējādi palīdzot sargāt publiskos līdzekļus; uzsver, ka Eiropa atpaliek no 
saviem rūpnieciskajiem partneriem, cita starpā sistēmu sadarbspējas trūkuma dēļ2; uzsver, 
ka Eiropai jāpastiprina centieni ieviest nākamās paaudzes e-pārvaldības veidus, kas 
nodrošinātu lielāku publisko finanšu pārredzamību;

12. pauž nožēlu par to, ka Komisija un dalībvalstis nespēja nodrošināt savlaicīgu modernizētā 
muitas kodeksa ieviešanu; uzsver, ka saskaņā ar aplēsēm ekonomiskās priekšrocības, kas 
zaudētas jaunā muitas kodeksa novēlotas ieviešanas dēļ, ir aptuveni EUR 2,5 miljardi kā 
ikgadējs darbības izmaksu ietaupījums saistībā ar atbilstības nodrošināšanu, darbojoties 
pilnā režīmā, un EUR 50 miljardi paplašinātā starptautiskās tirdzniecības kontekstā3.

                                               
1 Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 13/2011 konstatēja, ka 2009. gadā revidētajās septiņās dalībvalstīs 

42. muitas procedūras piemērošana vien ir radījusi ekstrapolētus zaudējumus aptuveni EUR 2200 miljonu 
apmērā, kas atbilst 29 % no PVN, kuru teorētiski uzliek ar nodokli apliekamajai summai attiecībā uz visām 
importētajām precēm, kas minētajās septiņās dalībvalstīs 2009. gadā ievestas saskaņā ar 42. muitas 
procedūru.

2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai” (COM(2010)245).

3 Eiropas Parlamenta pētījums „Roadmap to Digital Single Market”, pieejams tīmeklī: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402E
N.pdf


