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Grozījums Nr. 14
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Padomes direktīvai par 
kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi (KKUINB)

Priekšlikums Padomes direktīvai par 
brīvprātīgu kopējo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi (BKKUINB)

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz visu tekstu, kurā KKUINB ir jāaizstāj ar BKKUINB).

Grozījums Nr. 15
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 115. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 115. un 136. pantu,

Or. fr

Pamatojums

Ja nav iespējama obligāta ES mēroga piemērošana visām 27 dalībvalstīm, ir divi iespējamie 
varianti, kurus varētu attiecināt uz mazāku valstu skaitu: pastiprināta sadarbība vai euro 
zona. Atsauce uz 136. pantu pieļautu šīs sistēmas piemērošanu euro zonā, ja rastos šāda 
vēlme.

Grozījums Nr. 16
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
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1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Padomes [datums] lēmumu 
[..], ar ko atļauj ciešāku sadarbību 
kopējās konsolidētās uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) jomā,

Or. fr

Pamatojums

Ja nav iespējama obligāta ES mēroga piemērošana visām 27 dalībvalstīm, ir divi iespējamie 
varianti, kurus varētu attiecināt uz mazāku valstu skaitu: pastiprināta sadarbība vai euro 
zona. Pastiprinātas sadarbības īstenošanai ir nepieciešams Padomes lēmums.

Grozījums Nr. 17
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Uzņēmumi, kas vēlas veikt pārrobežu 
uzņēmējdarbību Savienībā, saskaras ar 
nopietniem šķēršļiem un tirgus 
izkropļojumiem, ko rada 27 dažādu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 
esība. Šie šķēršļi un izkropļojumi kavē 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Tie 
neveicina investīcijas ES un tādējādi 
neatbilst prioritāšu kopumam, kas 
noteikts Komisijas 2010. gada 3. martā 
pieņemtajā paziņojumā „Eiropa 2020 —
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”7. Tie ir arī 
pretrunā augsti konkurētspējīgas sociālas 
tirgus ekonomikas prasībām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Uzņēmumi, kas vēlas veikt pārrobežu 
uzņēmējdarbību Savienībā, saskaras ar 
nopietniem šķēršļiem un tirgus 
izkropļojumiem, ko rada 27 dažādu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 
esība. Šie šķēršļi un izkropļojumi kavē
iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Tie 
neveicina investīcijas ES un tādējādi 
neatbilst prioritāšu kopumam, kas noteikts 
Komisijas 2010. gada 3. martā pieņemtajā 
paziņojumā „Eiropa 2020 — Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”. Tie ir arī pretrunā augsti 
konkurētspējīgas sociālas tirgus 
ekonomikas prasībām.

(1) 27 valstu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa sistēmu esība ES atbilst 
subsidiaritātes un dalībvalstu 
suverenitātes principam tiešo nodokļu 
jomā, tostarp attiecībā uz uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi un likmēm. 
Tomēr daži uzņēmumi, kas vēlas veikt 
pārrobežu uzņēmējdarbību Savienībā, var
saskarties ar nopietniem šķēršļiem un 
tirgus izkropļojumiem, ko rada 27 dažādu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 
esība. Šie šķēršļi un izkropļojumi noteiktos 
apstākļos var kavēt ES vienotā tirgus 
pienācīgu darbību. Tie var neveicināt
investīcijas ES un tādējādi neatbilst 
prioritāšu kopumam, kas noteikts 
Komisijas 2010. gada 3. martā pieņemtajā 
paziņojumā „Eiropa 2020 — Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”7. Tie var arī būt pretrunā augsti 
konkurētspējīga vienotā tirgus prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Uzņēmumi, kas vēlas veikt pārrobežu 
uzņēmējdarbību Savienībā, saskaras ar 
nopietniem šķēršļiem un tirgus 
izkropļojumiem, ko rada 27 dažādu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 
esība. Šie šķēršļi un izkropļojumi kavē 

(1) Uzņēmumi, kas vēlas veikt pārrobežu 
uzņēmējdarbību Savienībā, saskaras ar 
nopietniem šķēršļiem un tirgus 
izkropļojumiem, ko rada 27 dažādu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 
esība. Šie šķēršļi un izkropļojumi kavē 
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iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Tie 
neveicina investīcijas ES un tādējādi 
neatbilst prioritāšu kopumam, kas noteikts 
Komisijas 2010. gada 3. martā pieņemtajā 
paziņojumā „Eiropa 2020 — Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”. Tie ir arī pretrunā augsti 
konkurētspējīgas sociālas tirgus 
ekonomikas prasībām.

iekšējā tirgus pienācīgu darbību un veicina 
konkurenci nodokļu jomā un lejupslīdi. 
Tie neveicina investīcijas ES un tādējādi 
neatbilst prioritāšu kopumam, kas noteikts 
Komisijas 2010. gada 3. martā pieņemtajā 
paziņojumā „Eiropa 2020 — Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”. Tie ir arī pretrunā augsti 
konkurētspējīgas sociālas tirgus 
ekonomikas prasībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 20
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šajā direktīvā ir ietverta pilnīgi jauna 
pieeja būtiskai uzņēmumu ienākuma 
nodokļa komponentei, attiecībā uz kuru 
Lisabonas līgumā nav paredzēts 
dalībvalstu pienākums to saskaņot. Tāpēc 
pirms šīs direktīvas īstenošanas ES ir 
jāveic padziļināta analīze, balstoties uz 
neatkarīgu ietekmes novērtējumu. Vēl ir 
jāapsver pilotprojekta īstenošana 
brīvprātīgā dalībvalstī, lai labāk novērtētu 
šīs direktīvas praktisko ietekmi uz nodokļu 
iekasēšanu un ieņēmumiem, kā arī 
nodokļu apiešanas, nodokļu 
nemaksāšanas un dubultas aplikšanas ar 
nodokli apkarošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) No otras puses 27 dažādu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa sistēmu esība dod 
uzņēmumiem, kas darbojas pārrobežu 
līmenī, plašas iespējas izvairīties no 
nodokļu maksāšanas un apiet nodokļus. 
Šāda situācija rada ievērojamu slogu 
dalībvalstu budžetam. Vēl tā neatbilst 
prioritāšu kopumam, kas noteikts 
Komisijas 2010. gada 3. martā pieņemtajā 
paziņojumā „Eiropa 2020 — Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”, un nav saskaņojama ar 
sociālas tirgus ekonomikas prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Bijušā komisāra Mario Monti 
ziņojumā par „Vienotā tirgus nākotni” ir 
pausts uzskats, ka konkurencei nodokļu 
jomā nav negatīvas ietekmes uz izaugsmi 
vienotajā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Nodokļu politiku mērķim jābūt 
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veicināt Eiropas konkurētspēju un 
zemākas izmaksas Eiropas uzņēmumiem, 
jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Dalībvalstu budžetam ir jāsaskaras ar 
aizvien nopietnāku postošās ES 
dalībvalstu vidū pastāvošās konkurences 
nodokļu jomā ietekmi. Pārmērīgie valsts 
parādi ir viens no galvenajiem pašreizējās 
ekonomiskās un finanšu krīzes cēloņiem. 
Šī iemesla dēļ ir objektīvi pamatoti un 
atbilstīgi ieviest zemāku uzņēmumu 
ienākuma nodokļa robežvērtību 25 % 
apmērā. Tā kā dalībvalstu rīcības brīvība 
attiecībā uz nodokļu noteikšanu nekādā 
citā veidā netiks ietekmēta, šāds solis būtu 
saskaņā ar subsidiaritātes principu.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ciešāka sadarbība starp nodokļu 
iestādēm var veicināt būtisku izmaksu un 
administratīvo slogu samazinājumu 
uzņēmumiem, kas darbojas pārrobežu 
līmenī ES teritorijā.
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Paturot prātā mazo un vidējo 
uzņēmumu lielo nozīmi Eiropas 
uzņēmējdarbības nozarē un to vadošo 
lomu, ir jāveic ietekmes novērtējums, kas 
ļaus gūt izpratni par šīs direktīvas 
nodrošināto pievienoto vērtību MVU un 
tiem radītajiem šķēršļiem, attiecīgā 
gadījumā pievienojot tai jaunus 
priekšlikumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pārrobežu uzņēmējdarbības nodokļu
šķēršļi ir īpaši smagi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kam parasti trūkst resursu 
tirgus neefektivitātes novēršanai.

(2) Nodokļu šķēršļi ir īpaši smagi 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), kas veic pārrobežu 
uzņēmējdarbību, jo parasti trūkst resursu 
tirgus neefektivitātes novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Gay Mitchell
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Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pārrobežu uzņēmējdarbības nodokļu 
šķēršļi ir īpaši smagi mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, kam parasti trūkst 
resursu tirgus neefektivitātes novēršanai.

(2) Pārrobežu uzņēmējdarbības nodokļu 
šķēršļi var negatīvi ietekmēt mazos un 
vidējos uzņēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Godīga konkurence nodokļu likmju 
jomā ir jāatbalsta gan dalībvalstu, gan arī 
reģionālajā līmenī attiecībā uz finanšu un 
likumdevēju pilnvaras saņēmušiem 
reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dalībvalstu starpā noslēgtās 
konvencijas par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu nepiedāvā 
atbilstošu risinājumu. Pašreizējie
Savienības tiesību akti par uzņēmumu 
ienākuma nodokļa jautājumiem risina tikai 
nedaudzas konkrētas problēmas.

(3) Dalībvalstu starpā noslēgtās 
konvencijas ir solis pareizajā virzienā, 
tomēr ir jāpastiprina efektīva cīņa pret 
dubultu aplikšanu ar nodokli. Saskaņā ar 
Lisabonas līguma noteikumiem 
pašreizējie Savienības tiesību akti par 
uzņēmumu ienākuma nodokļa jautājumiem 
risina tikai nedaudzas konkrētas problēmas, 
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jo Savienībai atšķirībā no dalībvalstīm 
nav plašas kompetences tiešo nodokļu 
jomā kopumā un īpaši uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzes un likmju jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Konkurence nodokļu jomā rada 
spiedienu valdībām kontrolēt izdevumus. 
Tomēr Savienības mēroga brīvprātīgas
kopējās konsolidētās uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB)
ieviešana nedrīkst radīt šķēršļus 
konkurencei nodokļu jomā, jo sistēmā nav 
paredzēta nodokļa likmju saskaņošana.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem jābūt iespējai brīvprātīgi izvēlēties KKUINB. Obligāta sistēma radīs lielākas 
izmaksas, jo īpaši MVU, tāpēc neveicinās izaugsmi un konkurētspēju Eiropas tirgū. Arī 
konkurējošu sistēmu un institucionālās konkurences esībai ir sava vērtība. Nav ieteicams 
noteikt obligātu sistēmas piemērošanu, pirms nav uzkrāta praktiska pieredze un zināšanas par 
sistēmas ietekmi.

Grozījums Nr. 32
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sistēma, kas uzņēmumu ienākuma 
nodokļa vajadzībām ļautu uzņēmumiem 

(4) Sistēma, kas uzņēmumu ienākuma 
nodokļa vajadzībām ļautu uzņēmumiem 
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uztvert Savienību kā vienotu tirgu, 
atvieglotu pārrobežu darbību 
uzņēmumiem, kuri ir Savienības rezidenti, 
un veicinātu mērķi padarīt Savienību par 
konkurētspējīgāku vietu starptautiskajām 
investīcijām. Šādu sistēmu vislabāk varētu 
izveidot, ļaujot uzņēmumu grupām, kuru 
darbība apliekama ar nodokli vairākās 
dalībvalstīs, kārtot savas nodokļu lietas 
Savienībā saskaņā ar vienotu noteikumu 
kopumu par nodokļa bāzes aprēķināšanu 
un sazināties ar vienu nodokļu 
administrāciju („vienas pieturas aģentūra”).
Šādiem noteikumiem jābūt pieejamiem arī 
uzņēmumiem, kas tiek aplikti ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli Savienībā, 
bet neietilpst grupā.

uztvert Savienību kā vienotu tirgu, 
atvieglotu pārrobežu darbību 
uzņēmumiem, kuri ir Savienības rezidenti, 
un veicinātu mērķi padarīt Savienību par 
konkurētspējīgāku vietu starptautiskajām 
investīcijām. Šādu sistēmu vislabāk un 
taisnīgāk varētu izveidot, ja uzņēmumiem 
un uzņēmumu grupām, kuru darbība 
apliekama ar nodokli vairākās dalībvalstīs, 
būtu jāievēro vienots noteikumu kopums
par nodokļa bāzes aprēķināšanu un ļautu 
tiem sazināties ar vienu nodokļu 
administrāciju („vienas pieturas aģentūra”).

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sistēma, kas uzņēmumu ienākuma 
nodokļa vajadzībām ļautu uzņēmumiem 
uztvert Savienību kā vienotu tirgu, 
atvieglotu pārrobežu darbību 
uzņēmumiem, kuri ir Savienības rezidenti, 
un veicinātu mērķi padarīt Savienību par 
konkurētspējīgāku vietu starptautiskajām 
investīcijām. Šādu sistēmu vislabāk varētu 
izveidot, ļaujot uzņēmumu grupām, kuru 
darbība apliekama ar nodokli vairākās 
dalībvalstīs, kārtot savas nodokļu lietas 
Savienībā saskaņā ar vienotu noteikumu 
kopumu par nodokļa bāzes aprēķināšanu 
un sazināties ar vienu nodokļu 
administrāciju („vienas pieturas aģentūra”). 
Šādiem noteikumiem jābūt pieejamiem arī 
uzņēmumiem, kas tiek aplikti ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli Savienībā, 

(4) Sistēma, kas uzņēmumu ienākuma 
nodokļa vajadzībām ļautu ieinteresētajiem
uzņēmumiem uztvert Savienību kā vienotu 
tirgu, var atvieglot pārrobežu darbību 
uzņēmumiem, kuri ir Savienības rezidenti, 
un veicināt mērķi padarīt Savienību par 
konkurētspējīgāku vietu starptautiskajām 
investīcijām. Šādu sistēmu vislabāk varētu 
izveidot, ļaujot ieinteresētajām uzņēmumu 
grupām, kuru darbība apliekama ar nodokli 
vairākās dalībvalstīs, kārtot savas nodokļu 
lietas Savienībā saskaņā ar vienotu 
noteikumu kopumu par nodokļa bāzes 
aprēķināšanu un sazināties ar vienu 
nodokļu administrāciju („vienas pieturas 
aģentūra”). Šādiem noteikumiem jābūt 
pieejamiem arī ieinteresētajiem
uzņēmumiem, kas tiek aplikti ar 
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bet neietilpst grupā. uzņēmumu ienākuma nodokli Savienībā, 
bet neietilpst grupā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sistēma, kas uzņēmumu ienākuma 
nodokļa vajadzībām ļautu uzņēmumiem 
uztvert Savienību kā vienotu tirgu, 
atvieglotu pārrobežu darbību 
uzņēmumiem, kuri ir Savienības rezidenti, 
un veicinātu mērķi padarīt Savienību par 
konkurētspējīgāku vietu starptautiskajām 
investīcijām. Šādu sistēmu vislabāk varētu 
izveidot, ļaujot uzņēmumu grupām, kuru 
darbība apliekama ar nodokli vairākās 
dalībvalstīs, kārtot savas nodokļu lietas 
Savienībā saskaņā ar vienotu noteikumu 
kopumu par nodokļa bāzes aprēķināšanu 
un sazināties ar vienu nodokļu 
administrāciju („vienas pieturas aģentūra”). 
Šādiem noteikumiem jābūt pieejamiem arī 
uzņēmumiem, kas tiek aplikti ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli Savienībā, 
bet neietilpst grupā.

(4) Sistēma, kuras ietvaros uzņēmumu 
ienākuma nodokļa vajadzībām uzņēmumi 
uztver Savienību kā vienotu tirgu, 
atvieglotu pārrobežu darbību 
uzņēmumiem, kuri ir Savienības rezidenti, 
un veicinātu mērķi padarīt Savienību par 
konkurētspējīgāku vietu starptautiskajām 
investīcijām. Šādu sistēmu vislabāk varētu 
izveidot, pieprasot uzņēmumu grupām, 
kuru darbība apliekama ar nodokli vairākās 
dalībvalstīs, kārtot savas nodokļu lietas 
Savienībā saskaņā ar vienotu noteikumu 
kopumu par nodokļa bāzes aprēķināšanu 
un sazināties ar vienu nodokļu 
administrāciju („vienas pieturas aģentūra”). 
Šādiem noteikumiem jābūt pieejamiem arī 
uzņēmumiem, kas tiek aplikti ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli Savienībā, 
bet neietilpst grupā.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Iliana Ivanova

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sistēma, kas uzņēmumu ienākuma (4) Brīvprātīga sistēma, kas uzņēmumu 
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nodokļa vajadzībām ļautu uzņēmumiem 
uztvert Savienību kā vienotu tirgu, 
atvieglotu pārrobežu darbību 
uzņēmumiem, kuri ir Savienības rezidenti, 
un veicinātu mērķi padarīt Savienību par 
konkurētspējīgāku vietu starptautiskajām 
investīcijām. Šādu sistēmu vislabāk varētu 
izveidot, ļaujot uzņēmumu grupām, kuru 
darbība apliekama ar nodokli vairākās 
dalībvalstīs, kārtot savas nodokļu lietas 
Savienībā saskaņā ar vienotu noteikumu 
kopumu par nodokļa bāzes aprēķināšanu 
un sazināties ar vienu nodokļu 
administrāciju („vienas pieturas aģentūra”). 
Šādiem noteikumiem jābūt pieejamiem arī 
uzņēmumiem, kas tiek aplikti ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli Savienībā, 
bet neietilpst grupā.

ienākuma nodokļa vajadzībām ļautu 
uzņēmumiem uztvert Savienību kā vienotu 
tirgu, atvieglotu pārrobežu darbību 
uzņēmumiem, kuri ir Savienības rezidenti, 
un veicinātu mērķi padarīt Savienību par 
konkurētspējīgāku vietu starptautiskajām 
investīcijām. Šādu sistēmu vislabāk varētu 
izveidot, ļaujot uzņēmumu grupām, kuru 
darbība apliekama ar nodokli vairākās 
dalībvalstīs, izvēlēties kārtot savas nodokļu 
lietas Savienībā saskaņā ar vienotu 
noteikumu kopumu par nodokļa bāzes 
aprēķināšanu un sazināties ar vienu 
nodokļu administrāciju („vienas pieturas 
aģentūra”). Šādiem noteikumiem jābūt 
pieejamiem arī uzņēmumiem, kas tiek 
aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli 
Savienībā, bet neietilpst grupā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Plašā nodokļu bāze, konsolidācija un 
dalībvalstu suverenitāte attiecībā uz to 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēm 
nodrošina ierosinātās nodokļu sistēmas 
dzīvotspēju tikai tādā gadījumā, ja visām 
ES dalībvalstīm, kā arī visiem 
uzņēmumiem, kas darbojas Savienībā, ir 
iespēja brīvprātīgi izvēlēties to. Tāpēc 
brīvprātīga kopējā konsolidētā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāze (BKKUINB) ir 
piemērojama tikai tām dalībvalstīm, kas 
brīvi pieņem lēmumu īstenot šo direktīvu, 
un uzņēmumiem, kuras darbojas 
pārrobežu līmenī un brīvi izvēlas šo 
nodokļu sistēmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada 
tādus pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai 
(kopējai konsolidētai uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzei (KKUINB)) 
nevajadzētu ietekmēt dalībvalstu rīcības 
brīvību attiecībā uz valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmēm.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada tādus 
pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai (kopējai 
konsolidētai uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzei (KKUINB)) nevajadzētu 
ietekmēt dalībvalstu rīcības brīvību 
attiecībā uz valstu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmēm.

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada 
nekādus šķēršļus vienotā tirgus darbībai, 
bet pieļauj un iedrošina konkurenci 
nodokļu jomā, tāpēc ir jāuzsāk nodokļa 
likmju saskaņošanas process, kura 
sākumā jānosaka apakšējās un augšējās 
robežvērtības un kam jānoslēdzas ar 
vienotas likmes noteikšanu Eiropas 
Savienības līmenī.

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Ivo Strejček
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Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada tādus 
pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai (kopējai 
konsolidētai uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzei (KKUINB)) nevajadzētu ietekmēt 
dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmēm.

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada tādus 
pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai 
(brīvprātīgai kopējai konsolidētai 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzei 
(BKKUINB)) nevajadzētu ietekmēt 
dalībvalstu suverenitāti attiecībā uz valstu 
nodokļu likmēm, jo īpaši uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada tādus 
pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai (kopējai 
konsolidētai uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzei (KKUINB)) nevajadzētu ietekmēt 
dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmēm.

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada tādus 
pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai (kopējai 
konsolidētai uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzei (KKUINB)) nevajadzētu 
fundamentāli ietekmēt dalībvalstu rīcības 
brīvību attiecībā uz valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmēm, ja netiek 
samazinātas Savienībā noteiktās 
minimālās nodokļa likmes.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Iliana Ivanova

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada tādus 
pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai (kopējai 
konsolidētai uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzei (KKUINB)) nevajadzētu ietekmēt 
dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmēm.

(5) Nodokļu likmju atšķirības veicina ES 
konkurētspēju kopumā, tāpēc šai sistēmai 
(kopējai konsolidētai uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzei (KKUINB)) nevajadzētu 
ietekmēt dalībvalstu rīcības brīvību 
attiecībā uz valstu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada tādus 
pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai (kopējai 
konsolidētai uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzei (KKUINB)) nevajadzētu ietekmēt 
dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmēm.

(5) Nodokļu likmju atšķirības nerada tādus 
pašus šķēršļus, tāpēc šai sistēmai (kopējai 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzei 
(KUINB)) nevajadzētu ietekmēt 
dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmēm.

Or. en

Pamatojums

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešanai būtu ļoti negatīva 
ietekme uz daudzu dalībvalstu budžetu ienākumu un zaudējumu konsolidācijas dēļ. 
Ekonomiskās krīzes un valsts finanšu konsolidācijas situācijā mums jāizvairās no tādu 
instrumentu ieviešanas, kas samazina valsts ienākumus. Tā vietā, lai samazinātu Eiropas 
uzņēmumu birokrātisko slogu un uzlabotu tiesisko vidi, mums jāapsver kopējas uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzes ieviešana (bez konsolidācijas).

Grozījums Nr. 43
Diogo Feio
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Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī direktīva nav pirmais mēģinājums 
saskaņot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmes dalībvalstīs. Tomēr, ja kļūst 
skaidrs, ka likmju konkrēta saskaņošana 
veicinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
ekonomisko iedarbīgumu, efektivitāti un 
taisnīgumu, tas būtu jāapsver atkārtoti šīs 
direktīvas īstenošanas novērtēšanas gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) KKUINB mērķim ir jābūt stimulēt 
izaugsmi un darbavietu radīšanu, 
samazinot administratīvās izmaksas un 
birokrātisko slogu, izskaužot dubultu 
aplikšanu ar nodokli un novēršot 
nepilnības, kas ļauj uzņēmumiem ES 
apiet nodokļus. Sistēma nedrīkst radīt 
strukturālu lejupvērstu spiedienu uz 
uzņēmumu nodokļu likmēm vai 
ieņēmumiem dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī direktīva nav pirmais mēģinājums 
saskaņot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmes dalībvalstīs. Katrai dalībvalstij ir 
suverēnas tiesības noteikt savu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) KKUINB ir jāuztver globālā 
kontekstā. Jaunā sistēma ir rūpīgi 
jāsaskaņo ar noslēgtajiem nolīgumiem un 
principiem, kas tiek piemēroti 
starptautiskā līmenī. Ir pilnībā jāņem vērā 
sistēmas ietekme uz ES uzņēmumu 
darbībām globālā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Konsolidācija ir šādas sistēmas būtisks 
elements, jo lielākos nodokļu šķēršļus, ar 
ko uzņēmumi saskaras Savienībā, var 
pārvarēt tikai šādā veidā. Tas novērš 
iekšējo cenu noteikšanas formalitātes un 
nodokļu dubultu uzlikšanu grupas 
iekšienē. Turklāt nodokļu maksātājiem 

svītrots
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radušies zaudējumi tiek automātiski 
ieskaitīti attiecībā pret citu tās pašas 
grupas dalībnieku peļņu.

Or. en

Pamatojums

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešanai būtu ļoti negatīva 
ietekme uz daudzu dalībvalstu budžetu ienākumu un zaudējumu konsolidācijas dēļ. 
Ekonomiskās krīzes un valsts finanšu konsolidācijas situācijā mums jāizvairās no tādu 
instrumentu ieviešanas, kas samazina valsts ienākumus. Tā vietā, lai samazinātu Eiropas 
uzņēmumu birokrātisko slogu un uzlabotu tiesisko vidi, mums jāapsver kopējas uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzes ieviešana (bez konsolidācijas).

Grozījums Nr. 48
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Konsolidācija ir šādas sistēmas būtisks 
elements, jo lielākos nodokļu šķēršļus, ar 
ko uzņēmumi saskaras Savienībā, var 
pārvarēt tikai šādā veidā. Tas novērš 
iekšējo cenu noteikšanas formalitātes un 
nodokļu dubultu uzlikšanu grupas iekšienē. 
Turklāt nodokļu maksātājiem radušies 
zaudējumi tiek automātiski ieskaitīti 
attiecībā pret citu tās pašas grupas 
dalībnieku peļņu.

(6) Konsolidācija ir šādas sistēmas būtisks 
elements, jo lielākos nodokļu šķēršļus, ar 
ko uzņēmumi saskaras Savienībā, var 
pārvarēt tikai šādā veidā. Tas novērš 
iekšējo cenu noteikšanas formalitātes un 
nodokļu dubultu uzlikšanu grupas iekšienē. 
Turklāt nodokļu maksātājiem radušies 
zaudējumi tiek automātiski ieskaitīti 
attiecībā pret citu tās pašas grupas 
dalībnieku peļņu. Tomēr kopējās 
konsolidētās uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzes īstenošanai var būt 
negatīva ietekme uz nodokļu ieņēmumiem 
atsevišķās dalībvalstīs konsolidācijas 
mehānisma dēļ. Līdz ar to dalībvalstīm 
jābūt iespējai izvēlēties, vai piemērot šīs 
direktīvas noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Konsolidācija ir šādas sistēmas būtisks 
elements, jo lielākos nodokļu šķēršļus, ar 
ko uzņēmumi saskaras Savienībā, var 
pārvarēt tikai šādā veidā. Tas novērš 
iekšējo cenu noteikšanas formalitātes un 
nodokļu dubultu uzlikšanu grupas iekšienē. 
Turklāt nodokļu maksātājiem radušies 
zaudējumi tiek automātiski ieskaitīti 
attiecībā pret citu tās pašas grupas 
dalībnieku peļņu.

(6) Konsolidācija ir šādas sistēmas būtisks 
elements, jo lielākos nodokļu šķēršļus, ar 
ko uzņēmumi saskaras Savienībā, var 
pārvarēt tikai šādā veidā. Tas novērš 
iekšējo cenu noteikšanas formalitātes un 
nodokļu dubultu uzlikšanu grupas iekšienē. 
Turklāt nodokļu maksātājiem radušies 
zaudējumi tiek automātiski ieskaitīti 
attiecībā pret citu tās pašas grupas 
dalībnieku peļņu. Tomēr KKUINB nav 
neitrāla darbība nodokļu jomā. Eiropas 
Komisijas izstrādātajā ietekmes 
novērtējumā ir noteikts, ka, piemērojot
brīvprātīgu KKUINB, ES nodokļu bāze 
pazemināsies par 2,7 %.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Konsolidācija ir šādas sistēmas būtisks 
elements, jo lielākos nodokļu šķēršļus, ar 
ko uzņēmumi saskaras Savienībā, var 
pārvarēt tikai šādā veidā. Tas novērš 
iekšējo cenu noteikšanas formalitātes un 
nodokļu dubultu uzlikšanu grupas iekšienē. 
Turklāt nodokļu maksātājiem radušies 
zaudējumi tiek automātiski ieskaitīti 
attiecībā pret citu tās pašas grupas 
dalībnieku peļņu.

(6) Konsolidācija ir šādas sistēmas būtisks 
elements, jo lielākos nodokļu šķēršļus, ar 
ko vienas un tās pašas grupas uzņēmumi, 
kuri darbojas pārrobežu līmenī, saskaras 
Savienībā, var pārvarēt tikai šādā veidā. 
Tas novērš iekšējo cenu noteikšanas 
formalitātes un nodokļu dubultu uzlikšanu 
grupas iekšienē. Turklāt nodokļu 
maksātājiem radušies zaudējumi tiek 
automātiski ieskaitīti attiecībā pret citu tās 
pašas grupas dalībnieku peļņu.
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Or. en

Grozījums Nr. 51
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Konsolidācija obligāti ietver 
noteikumus par rezultāta sadalījumu 
starp dalībvalstīm, kurās ir reģistrēti 
grupas dalībnieki.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešanai būtu ļoti negatīva 
ietekme uz daudzu dalībvalstu budžetu ienākumu un zaudējumu konsolidācijas dēļ. 
Ekonomiskās krīzes un valsts finanšu konsolidācijas situācijā mums jāizvairās no tādu 
instrumentu ieviešanas, kas samazina valsts ienākumus. Tā vietā, lai samazinātu Eiropas 
uzņēmumu birokrātisko slogu un uzlabotu tiesisko vidi, mums jāapsver kopējas uzņēmumu
ienākuma nodokļa bāzes ieviešana (bez konsolidācijas).

Grozījums Nr. 52
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ir jāveic minēto jauno noteikumu 
ietekmes uz vietējo varas iestāžu 
pārvaldības sistēmām ekonomiskās 
ietekmes novērtējums un atbilstīga izpēte, 
īpašu uzmanību pievēršot papildu 
izmaksām, kas šīm iestādēm var rasties, 
kā arī jāveic pētījums par metodi, kas 
būtu izmantojama nodokļu bāzes pārdales 
aprēķināšanai.
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Or. pt

Grozījums Nr. 53
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šāda sistēma ir galvenokārt paredzēta, 
lai apmierinātu tādu uzņēmumu 
vajadzības, kuri veic pārrobežu darbību, 
tāpēc tai jābūt brīvprātīgai sistēmai, kas 
papildina esošās valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa sistēmas.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šāda sistēma ir galvenokārt paredzēta, 
lai apmierinātu tādu uzņēmumu 
vajadzības, kuri veic pārrobežu darbību, 
tāpēc tai jābūt brīvprātīgai sistēmai, kas 
papildina esošās valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa sistēmas.

(8) Nodokļu saskaņošanu ir vērts 
apspriest tikai tādā gadījumā, ja tā aptver 
visu Eiropas Savienību, tāpēc tai būs jābūt 
obligātai sistēmai, piemērojot to visām 
dalībvalstīm un uzņēmumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 55
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šāda sistēma ir galvenokārt paredzēta, 
lai apmierinātu tādu uzņēmumu vajadzības, 
kuri veic pārrobežu darbību, tāpēc tai jābūt 
brīvprātīgai sistēmai, kas papildina esošās 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
sistēmas.

(8) Šāda sistēma ir galvenokārt paredzēta, 
lai apmierinātu tādu uzņēmumu vajadzības, 
kuri veic pārrobežu darbību, tāpēc tai jābūt 
brīvprātīgai sistēmai, kas papildina esošās 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
sistēmas. Tomēr, pārskatot šo direktīvu, ir 
jāpievērš īpaša uzmanība kopējās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 
obligātās sistēmas ieviešanai.

Or. en

Pamatojums

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes obligātums ļautu samazināt 
birokrātisko slogu un novērst nodokļu nemaksāšanu. Tomēr pirms obligātā statusa 
piešķiršanas ir jāizvērtē KKUINB darbība un ietekme uz Eiropas uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šāda sistēma ir galvenokārt paredzēta, 
lai apmierinātu tādu uzņēmumu vajadzības, 
kuri veic pārrobežu darbību, tāpēc tai jābūt 
brīvprātīgai sistēmai, kas papildina esošās 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
sistēmas.

(8) Šāda sistēma ir paredzēta, lai 
apmierinātu tādu uzņēmumu vajadzības, 
kuri veic pārrobežu darbību, un efektīvāk 
novērstu nodokļu apiešanu un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,
tāpēc tai jābūt obligātai sistēmai, kas 
aizstāj esošās valstu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa sistēmas attiecīgajiem 
uzņēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 57
Ivo Strejček
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Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šāda sistēma ir galvenokārt paredzēta, 
lai apmierinātu tādu uzņēmumu vajadzības, 
kuri veic pārrobežu darbību, tāpēc tai jābūt 
brīvprātīgai sistēmai, kas papildina esošās 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
sistēmas.

(8) Šāda sistēma ir galvenokārt paredzēta, 
lai apmierinātu tādu uzņēmumu vajadzības, 
kuri veic pārrobežu darbību, tāpēc tai jābūt 
brīvprātīgai sistēmai gan attiecībā uz 
uzņēmumiem, gan ES dalībvalstīm, kas 
papildina esošās valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tomēr uzsver, ka daudzās dalībvalstīs 
šobrīd ir sarežģīta situācija budžeta jomā 
un noteikumi, kuru rezultātā nodokļu 
bāze tiek paplašināta salīdzinājumā ar 
pašreizējo bāzi, var vēl vairāk pasliktināt 
budžeta situāciju. Līdz ar to Komisija 
ierosina iespējamu „kompensācijas 
tiesību aktu kopumu”, saskaņā ar kuru 
tiktu ieviesti pagaidu noteikumi tajās 
dalībvalstīs, kurās kopējās konsolidētās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 
ieviešana izraisītu nodokļu ieņēmumu 
deficītu („zaudētāji” šīs nodokļu bāzes 
ietvaros), tādējādi nodrošinot ieņēmumu 
deficīta kompensēšanu.

Or. hu

Grozījums Nr. 59
Ivo Strejček
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Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sistēma (kopējā konsolidētā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāze (KKUINB)) 
jāveido kā kopēju noteikumu kopums par 
uzņēmumu nodokļa bāzes aprēķināšanu, 
neskarot noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Direktīvā 78/660/EEK un 
83/349/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1606/2002.

(9) Sistēma (brīvprātīgā kopējā 
konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāze (BKKUINB)) jāveido kā kopēju 
noteikumu kopums par uzņēmumu nodokļa 
bāzes aprēķināšanu, neskarot noteikumus, 
kas izklāstīti Padomes Direktīvā 
78/660/EEK un 83/349/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1606/2002.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sistēma (kopējā konsolidētā
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze 
(KKUINB)) jāveido kā kopēju noteikumu 
kopums par uzņēmumu nodokļa bāzes 
aprēķināšanu, neskarot noteikumus, kas 
izklāstīti Padomes Direktīvā 78/660/EEK
un 83/349/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1606/2002.

(9) Sistēma (kopējā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze (KUINB)) jāveido kā kopēju 
noteikumu kopums par uzņēmumu nodokļa 
bāzes aprēķināšanu, neskarot noteikumus, 
kas izklāstīti Padomes Direktīvā 
78/660/EEK un 83/349/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1606/2002.

Or. en

Pamatojums

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešanai būtu ļoti negatīva 
ietekme uz daudzu dalībvalstu budžetu ienākumu un zaudējumu konsolidācijas dēļ. 
Ekonomiskās krīzes un valsts finanšu konsolidācijas situācijā mums jāizvairās no tādu 
instrumentu ieviešanas, kas samazina valsts ienākumus. Tā vietā, lai samazinātu Eiropas 
uzņēmumu birokrātisko slogu un uzlabotu tiesisko vidi, mums jāapsver kopējas uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzes ieviešana (bez konsolidācijas).
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Grozījums Nr. 61
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Attiecībā uz KKUINB izmantošanas 
ietekmi uz reģionālo vai vietējo iestāžu 
ieņēmumiem ir jāsaglabā dalībvalstu 
tiesības veikt pasākumus tās novēršanai 
saskaņā ar to valsts, reģionālajiem un 
vietējiem tiesību aktiem nodokļu jomā. Šī 
direktīva nekādā veidā nedrīkst radīt 
šķēršļus ES dalībvalstu suverenitātei un –
attiecīgā gadījumā – reģionālajām vai 
vietējām iestādēm tiešās nodokļu 
piemērošanas jomā, īpaši attiecībā uz 
uzņēmumu ienākuma nodokli un likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Nodokļu bāzes pārdales 
aprēķināšanas sistēma jāpapildina ar 
pētījumu par dažādām iespējamajām 
piemērojamajām metodēm, kā arī katra 
iekļaujamā faktora aprēķināšanas metodi.

Or. pt

Grozījums Nr. 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) No aplikšanas ar nodokli jāatbrīvo 
ienākumi, ko veido dividendes, ieņēmumi 
no tādu akciju atsavināšanas, kas ir ārpus 
grupas esoša uzņēmuma turējumā, un 
ārvalstu pastāvīgo pārstāvniecību peļņa. 
Piešķirot atvieglojumus saistībā ar 
nodokļu dubulto uzlikšanu, vairākums 
dalībvalstu no nodokļa atbrīvo dividendes 
un ieņēmumus no akciju atsavināšanas, 
jo tas novērš nepieciešamību aprēķināt 
nodokļu maksātāja tiesības saņemt 
nodokļu atlaidi par ārvalstīs samaksāto 
nodokli, īpaši, ja šādām tiesībām jāņem 
vērā uzņēmuma ienākuma nodoklis, ko 
samaksājis uzņēmums, kas sadala 
dividendes. Ārvalstīs gūtu ienākumu 
atbrīvošana no nodokļa arī atbilst šai 
vajadzībai pēc vienkāršības.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 64
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) No aplikšanas ar nodokli jāatbrīvo 
ienākumi, ko veido dividendes, ieņēmumi 
no tādu akciju atsavināšanas, kas ir ārpus 
grupas esoša uzņēmuma turējumā, un 
ārvalstu pastāvīgo pārstāvniecību peļņa. 
Piešķirot atvieglojumus saistībā ar 
nodokļu dubulto uzlikšanu, vairākums 
dalībvalstu no nodokļa atbrīvo dividendes 
un ieņēmumus no akciju atsavināšanas, 
jo tas novērš nepieciešamību aprēķināt 
nodokļu maksātāja tiesības saņemt 
nodokļu atlaidi par ārvalstīs samaksāto 
nodokli, īpaši, ja šādām tiesībām jāņem 
vērā uzņēmuma ienākuma nodoklis, ko 

svītrots
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samaksājis uzņēmums, kas sadala 
dividendes. Ārvalstīs gūtu ienākumu 
atbrīvošana no nodokļa arī atbilst šai 
vajadzībai pēc vienkāršības.

Or. pt

Grozījums Nr. 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ienākumi, ko veido procentu 
maksājumi un autoratlīdzības maksājumi, 
jāapliek ar nodokli, piešķirot atlaidi par 
nodokli, kas ieturēts par šādiem 
maksājumiem. Atšķirībā no dividendēm 
šādu atlaidi nav sarežģīti aprēķināt.

(12) Ienākumi, ko veido procentu 
maksājumi un autoratlīdzības maksājumi, 
dividendes, ienākumi no akciju 
pārdošanas uzņēmumā, kas nepieder 
grupai, un peļņa, kas gūta ražotnēs 
ārvalstīs, jāapliek ar nodokli, piešķirot 
atlaidi par nodokli, kas ieturēts par šādiem 
maksājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 66
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ienākumi, ko veido procentu 
maksājumi un autoratlīdzības maksājumi, 
jāapliek ar nodokli, piešķirot atlaidi par 
nodokli, kas ieturēts par šādiem 
maksājumiem. Atšķirībā no dividendēm 
šādu atlaidi nav sarežģīti aprēķināt.

(12) Ienākumi, ko veido procentu 
maksājumi un autoratlīdzības maksājumi, 
jāapliek ar nodokli, piešķirot atlaidi par 
nodokli, kas ieturēts par šādiem 
maksājumiem.

Or. pt
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Grozījums Nr. 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ar nodokli apliekamie ieņēmumi 
jāsamazina, atskaitot uzņēmējdarbības 
izdevumus un dažus citus posteņus. 
Atskaitāmi uzņēmējdarbības izdevumi 
parasti ietver visas izmaksas saistībā ar 
pārdošanu un izdevumus saistībā ar 
ienākumu radīšanu, uzturēšanu un 
nodrošināšanu. Atskaitīšanas iespēja 
jāattiecina arī uz pētniecības un izstrādes 
izmaksām un izmaksām, kas radušās, 
piesaistot pašu kapitālu vai aizdotus 
līdzekļus uzņēmējdarbības veikšanas 
vajadzībām. Jābūt arī neatskaitāmu 
izdevumu sarakstam.

(13) Ar nodokli apliekamie ieņēmumi 
jāsamazina, atskaitot uzņēmējdarbības 
izdevumus un dažus citus posteņus. 
Atskaitāmi uzņēmējdarbības izdevumi 
parasti ietver visas izmaksas saistībā ar 
pārdošanu un izdevumus saistībā ar 
ienākumu radīšanu, uzturēšanu un 
nodrošināšanu. Atskaitīšanas iespēja 
jāattiecina arī uz pētniecības un izstrādes 
izmaksām, ja ietaupītā nauda tiek 
izmantota saimniecisko labumu 
iepirkšanai vai ražošanai, un izmaksām, 
kas radušās, piesaistot pašu kapitālu vai 
aizdotus līdzekļus uzņēmējdarbības 
veikšanas vajadzībām. Jābūt arī 
neatskaitāmu izdevumu sarakstam.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Nodokļu maksātājiem jāatļauj pārnest 
zaudējumus uz nākamajiem periodiem 
neierobežotā laikposmā, bet nav 
pieļaujama zaudējumu attiecināšana uz 
iepriekšējiem periodiem. Zaudējumu 
pārnešana uz nākamajiem periodiem ir 
paredzēta, lai nodrošinātu, ka nodokļu 
maksātājs maksā nodokli par saviem 
reālajiem ienākumiem, tāpēc nav iemesla 
noteikt laika ierobežojumus zaudējumu 
pārnešanai uz nākamajiem periodiem. 

(15) Nodokļu maksātājiem jāatļauj pārnest 
zaudējumus uz nākamajiem periodiem par 
ne vairāk kā septiņiem gadiem, bet nav 
pieļaujama zaudējumu attiecināšana uz 
iepriekšējiem periodiem. Uz nākamajiem 
periodiem pārnesto zaudējumu 
atskaitīšana ir attiecināma tikai uz 
noteiktu gada ienākumu procentuālo 
daļu. Zaudējumu pārnešana uz nākamajiem 
periodiem ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka 
nodokļu maksātājs maksā nodokli par 
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Zaudējumu pārnešana uz iepriekšējiem 
periodiem ir samērā reta prakse dalībvalstīs 
un rada pārmērīgu sarežģītību.

saviem reālajiem ienākumiem, kā arī lai 
padarītu valsts ienākumus no uzņēmumu 
ienākuma nodokļa konsekventākus un 
aprēķināmākus, kā arī nepieļautu 
nodokļu apiešanu un nemaksāšanu 
saistībā ar nodokļu atskaitīšanu no 
ieņēmumiem, kas gūti ražotnēs un 
meitasuzņēmumos trešās valstīs, tāpēc ir 
jānosaka laika ierobežojums un minimālā 
nodokļa likme. Zaudējumu pārnešana uz 
iepriekšējiem periodiem ir samērā reta 
prakse dalībvalstīs un rada pārmērīgu 
sarežģītību.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Nodokļu maksātājiem jāatļauj pārnest 
zaudējumus uz nākamajiem periodiem
neierobežotā laikposmā, bet nav 
pieļaujama zaudējumu attiecināšana uz 
iepriekšējiem periodiem. Zaudējumu 
pārnešana uz nākamajiem periodiem ir 
paredzēta, lai nodrošinātu, ka nodokļu 
maksātājs maksā nodokli par saviem 
reālajiem ienākumiem, tāpēc nav iemesla 
noteikt laika ierobežojumus zaudējumu 
pārnešanai uz nākamajiem periodiem.
Zaudējumu pārnešana uz iepriekšējiem 
periodiem ir samērā reta prakse dalībvalstīs 
un rada pārmērīgu sarežģītību.

(15) Nodokļu maksātājiem jāatļauj piecus 
nākamos gadus pārnest zaudējumus, bet 
nav pieļaujama zaudējumu attiecināšana uz 
iepriekšējiem periodiem. Zaudējumu 
pārnešana uz iepriekšējiem periodiem ir 
samērā reta prakse dalībvalstīs un rada 
pārmērīgu sarežģītību. Nav pieļaujama 
zaudējumu pārnešana uz nākamajiem 
periodiem pirms šīs direktīvas spēkā 
stāšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Miguel Portas
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Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Nodokļu maksātājiem jāatļauj pārnest 
zaudējumus uz nākamajiem periodiem
neierobežotā laikposmā, bet nav 
pieļaujama zaudējumu attiecināšana uz 
iepriekšējiem periodiem. Zaudējumu 
pārnešana uz nākamajiem periodiem ir 
paredzēta, lai nodrošinātu, ka nodokļu 
maksātājs maksā nodokli par saviem 
reālajiem ienākumiem, tāpēc nav iemesla 
noteikt laika ierobežojumus zaudējumu 
pārnešanai uz nākamajiem periodiem.
Zaudējumu pārnešana uz iepriekšējiem 
periodiem ir samērā reta prakse dalībvalstīs 
un rada pārmērīgu sarežģītību.

(15) Nodokļu maksātājiem jāatļauj pārnest 
zaudējumus uz nākamo gadu neierobežotā 
laikposmā, bet nav pieļaujama zaudējumu 
attiecināšana uz iepriekšējiem periodiem. 
Zaudējumu pārnešana uz iepriekšējiem 
periodiem ir samērā reta prakse dalībvalstīs 
un rada pārmērīgu sarežģītību.

Or. pt

Grozījums Nr. 71
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atbilstība konsolidācijai (dalība 
grupā) jānosaka saskaņā ar divdaļīgu 
testu, kura pamatā ir: i) kontrole (vairāk 
nekā 50 % no balsstiesībām) un ii) 
īpašumtiesības (vairāk nekā 75 % no pašu 
kapitāla) vai tiesības uz peļņu (vairāk 
nekā 75 % no tiesībām, kas ļauj saņemt 
peļņu). Šāds tests nodrošina augsta 
līmeņa ekonomisko integrāciju grupas 
dalībnieku starpā, par ko liecina kontroles 
attiecības un augsts līdzdalības līmenis. 
Abi robežlielumi jāievēro visa taksācijas 
gada laikā, citādi uzņēmumam 
nekavējoties jāizstājas no grupas. Jābūt 
arī prasībai par deviņus mēnešus ilgu 

svītrots
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minimālo dalību grupā.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atbilstība konsolidācijai (dalība 
grupā) jānosaka saskaņā ar divdaļīgu testu, 
kura pamatā ir: i) kontrole (vairāk nekā 
50 % no balsstiesībām) un ii) 
īpašumtiesības (vairāk nekā 75 % no pašu 
kapitāla) vai tiesības uz peļņu (vairāk nekā 
75 % no tiesībām, kas ļauj saņemt peļņu). 
Šāds tests nodrošina augsta līmeņa 
ekonomisko integrāciju grupas dalībnieku 
starpā, par ko liecina kontroles attiecības 
un augsts līdzdalības līmenis. Abi 
robežlielumi jāievēro visa taksācijas gada 
laikā, citādi uzņēmumam nekavējoties 
jāizstājas no grupas. Jābūt arī prasībai par 
deviņus mēnešus ilgu minimālo dalību 
grupā.

(16) Atbilstība konsolidācijai (dalība 
grupā) jānosaka saskaņā ar divdaļīgu testu, 
kura pamatā ir: i) kontrole (vairāk nekā 
20 % no balsstiesībām) un ii) 
īpašumtiesības (vairāk nekā 25 % no pašu 
kapitāla) vai tiesības uz peļņu (vairāk nekā 
25 % no tiesībām, kas ļauj saņemt peļņu). 
Šāds tests nodrošina pietiekama līmeņa 
ekonomisko integrāciju grupas dalībnieku 
starpā, par ko liecina kontroles attiecības 
un atbilstīgs līdzdalības līmenis. Jābūt arī 
prasībai par deviņus mēnešus ilgu 
minimālo dalību grupā.

Or. de

Grozījums Nr. 73
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atbilstība konsolidācijai (dalība (16) Atbilstība konsolidācijai (dalība 
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grupā) jānosaka saskaņā ar divdaļīgu testu, 
kura pamatā ir: i) kontrole (vairāk nekā 
50 % no balsstiesībām) un ii) 
īpašumtiesības (vairāk nekā 75 % no pašu 
kapitāla) vai tiesības uz peļņu (vairāk nekā 
75 % no tiesībām, kas ļauj saņemt peļņu). 
Šāds tests nodrošina augsta līmeņa 
ekonomisko integrāciju grupas dalībnieku 
starpā, par ko liecina kontroles attiecības 
un augsts līdzdalības līmenis. Abi 
robežlielumi jāievēro visa taksācijas gada 
laikā, citādi uzņēmumam nekavējoties 
jāizstājas no grupas. Jābūt arī prasībai par 
deviņus mēnešus ilgu minimālo dalību 
grupā.

grupā) jānosaka saskaņā ar divdaļīgu testu, 
kura pamatā ir: i) kontrole (vairāk nekā 
50 % no balsstiesībām) un ii) 
īpašumtiesības (vairāk nekā 75 % no pašu 
kapitāla) vai tiesības uz peļņu (vairāk nekā 
75 % no tiesībām, kas ļauj saņemt peļņu). 
Šāds tests nodrošina augsta līmeņa 
ekonomisko integrāciju grupas dalībnieku 
starpā, par ko liecina kontroles attiecības 
un augsts līdzdalības līmenis. Abi 
robežlielumi jāievēro visa taksācijas gada 
laikā, citādi uzņēmumam nekavējoties 
jāizstājas no grupas. Jābūt arī prasībai par 
divpadsmit mēnešus ilgu minimālo dalību 
grupā.

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atbilstība konsolidācijai (dalība 
grupā) jānosaka saskaņā ar divdaļīgu testu, 
kura pamatā ir: i) kontrole (vairāk nekā 
50 % no balsstiesībām) un ii) 
īpašumtiesības (vairāk nekā 75 % no pašu 
kapitāla) vai tiesības uz peļņu (vairāk nekā 
75 % no tiesībām, kas ļauj saņemt peļņu). 
Šāds tests nodrošina augsta līmeņa 
ekonomisko integrāciju grupas dalībnieku 
starpā, par ko liecina kontroles attiecības 
un augsts līdzdalības līmenis. Abi 
robežlielumi jāievēro visa taksācijas gada 
laikā, citādi uzņēmumam nekavējoties 
jāizstājas no grupas. Jābūt arī prasībai par 
deviņus mēnešus ilgu minimālo dalību 
grupā.

(16) Atbilstība konsolidācijai (dalība 
grupā) jānosaka saskaņā ar divdaļīgu testu, 
kura pamatā ir: i) kontrole (vairāk nekā 
50 % no balsstiesībām) un ii) tiesības uz 
peļņu (vairāk nekā 50 % no tiesībām, kas 
ļauj saņemt peļņu). Šāds tests nodrošina 
augsta līmeņa ekonomisko integrāciju 
grupas dalībnieku starpā, par ko liecina 
kontroles attiecības un augsts līdzdalības 
līmenis. Abi robežlielumi jāievēro visa 
taksācijas gada laikā, citādi uzņēmumam 
nekavējoties jāizstājas no grupas. Jābūt arī 
prasībai par deviņus mēnešus ilgu 
minimālo dalību grupā.

Or. pt
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Grozījums Nr. 75
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Jānosaka uzņēmumu reorganizācijas 
noteikumi, lai taisnīgi aizsargātu 
dalībvalstu tiesības noteikt nodokļus. Ja 
uzņēmums pievienojas grupai, 
pirmskonsolidācijas tirdzniecības 
zaudējumi pārnesami uz nākamo periodu, 
lai veiktu to ieskaitu pret nodokļu 
maksātājam iedalīto daļu. Ja uzņēmums 
izstājas no grupas, uz to nav jāattiecina 
konsolidācijas periodā ciestie zaudējumi. 
Var izdarīt korekcijas attiecībā uz kapitāla 
pieaugumu, ja atsevišķi aktīvi tiek 
atsavināti īsā laikposmā pēc 
pievienošanās grupai vai izstāšanās no 
tās. Pašradītu nemateriālo aktīvu vērtība 
novērtējama, izmantojot atbilstošu 
rādītāju, tas ir, pētniecības un izstrādes, 
tirdzniecības un reklāmas izmaksas 
noteiktā laika periodā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ja tiek ieturēti nodokļi par nodokļu 
maksātāju veiktajiem procentu un 
autoratlīdzības maksājumiem, šādu 
nodokļu ieņēmumi sadalāmi atbilstoši 

(18) Ja tiek ieturēti nodokļi par nodokļu 
maksātāju veiktajiem procentu, dividenžu
un autoratlīdzības maksājumiem, šādu 
nodokļu ieņēmumi sadalāmi atbilstoši 
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attiecīgā nodokļu taksācijas gada formulai.
Ja tiek ieturēti nodokļi par nodokļu 
maksātāju izmaksātajām dividendēm, 
šādu nodokļu ieņēmumi nav sadalāmi, jo, 
pretēji procentiem un autoratlīdzībām, 
dividendes nav radījušas iepriekšējus 
atskaitījumus, kas gulstas uz visiem 
grupas uzņēmumiem.

attiecīgā nodokļu taksācijas gada formulai.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Sistēmai jāietver vispārējs noteikums 
par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, 
papildinot to ar pasākumiem, kas paredzēti, 
lai ierobežotu konkrētus ļaunprātīgas 
izmantošanas veidus. Šiem pasākumiem 
jāietver ierobežojumi attiecībā uz iespēju 
atskaitīt procentus, kas izmaksāti 
saistītajiem uzņēmumiem, kuri nodokļu 
vajadzībām ir rezidenti tādā zemo nodokļu 
valstī ārpus Savienības, kas ar nodokļu 
maksātāja dalībvalsti neveic informācijas 
apmaiņu, pamatojoties uz nolīgumu, kurš 
pielīdzināms Direktīvai 2011/16/ES par 
dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju 
palīdzību attiecībā uz tiešajiem nodokļiem 
un apdrošināšanas prēmiju aplikšanu ar 
nodokļiem un noteikumiem par 
kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem.

(20) Sistēmai jāietver vispārējs noteikums 
par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, 
papildinot to ar pasākumiem, kas paredzēti, 
lai ierobežotu konkrētus ļaunprātīgas 
izmantošanas veidus. Šiem pasākumiem 
jāietver aizliegums attiecībā uz iespēju 
atskaitīt procentus, kas izmaksāti 
saistītajiem uzņēmumiem, kuri nodokļu 
vajadzībām ir rezidenti tādā zemo nodokļu 
valstī ārpus Savienības, kas ar nodokļu 
maksātāja dalībvalsti neveic informācijas 
apmaiņu, pamatojoties uz nolīgumu, kurš 
pielīdzināms Direktīvai 2011/16/ES par 
dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju 
palīdzību attiecībā uz tiešajiem nodokļiem 
un apdrošināšanas prēmiju aplikšanu ar 
nodokļiem un noteikumiem par 
kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 78
Danuta Jazłowiecka
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Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Konsolidētās nodokļa bāzes 
sadalījuma formulai jāietver trīs vienlīdz 
izsvērti faktori (darbaspēks, aktīvi un 
pārdevumi). Darbaspēka faktors 
aprēķināms, pamatojoties uz algu 
sarakstu un darbinieku skaitu (katra 
pozīcija uzskatāma par pusi). Aktīvu 
faktoru veido visi materiālie 
pamatlīdzekļi. Nemateriālie aktīvi un 
finanšu aktīvi izslēdzami no formulas to 
mobilā rakstura un sistēmas apiešanas 
risku dēļ. Šo faktoru izmantošana piešķir 
attiecīgu svērumu izcelsmes dalībvalsts 
interesēm. Visbeidzot, lai nodrošinātu 
galamērķa dalībvalsts godīgu līdzdalību, 
jāņem vērā pārdevumi. Šiem faktoriem un 
svērumiem jānodrošina, ka peļņa tiek 
aplikta ar nodokli tur, kur tā tiek gūta. Ja 
sadalījuma rezultāts patiesi neatspoguļo 
uzņēmējdarbības apjomu, tad kā 
izņēmumu no vispārējā principa ar 
drošības klauzulu paredz alternatīvu 
metodi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Konsolidētās nodokļa bāzes 
sadalījuma formulai jāietver trīs vienlīdz 
izsvērti faktori (darbaspēks, aktīvi un 

(21) Konsolidētās nodokļa bāzes 
sadalījuma formulai jāietver trīs vienlīdz 
izsvērti faktori (darbaspēks, aktīvi un 
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pārdevumi). Darbaspēka faktors 
aprēķināms, pamatojoties uz algu sarakstu 
un darbinieku skaitu (katra pozīcija 
uzskatāma par pusi). Aktīvu faktoru veido 
visi materiālie pamatlīdzekļi. Nemateriālie 
aktīvi un finanšu aktīvi izslēdzami no 
formulas to mobilā rakstura un sistēmas 
apiešanas risku dēļ. Šo faktoru 
izmantošana piešķir attiecīgu svērumu 
izcelsmes dalībvalsts interesēm. 
Visbeidzot, lai nodrošinātu galamērķa 
dalībvalsts godīgu līdzdalību, jāņem vērā 
pārdevumi. Šiem faktoriem un svērumiem 
jānodrošina, ka peļņa tiek aplikta ar 
nodokli tur, kur tā tiek gūta. Ja sadalījuma 
rezultāts patiesi neatspoguļo 
uzņēmējdarbības apjomu, tad kā izņēmumu 
no vispārējā principa ar drošības klauzulu 
paredz alternatīvu metodi.

pārdevumi). Darbaspēka faktors 
aprēķināms, pamatojoties uz algu sarakstu 
un darbinieku skaitu (katra pozīcija 
uzskatāma par pusi). Aktīvu faktoru veido 
visi materiālie pamatlīdzekļi. Nemateriālie 
aktīvi un finanšu aktīvi izslēdzami no 
formulas to mobilā rakstura un sistēmas 
apiešanas risku dēļ. Šo faktoru 
izmantošana ir paredzēta, lai piešķirtu
attiecīgu svērumu izcelsmes dalībvalsts 
interesēm. Visbeidzot, lai nodrošinātu 
galamērķa dalībvalsts godīgu līdzdalību, 
jāņem vērā pārdevumi. Šie faktori un 
svērumi ir jānovērtē ik pēc trīs gadiem, lai 
noteiktu, vai tie nodrošina, ka peļņa tiek 
aplikta ar nodokli tur, kur tā tiek gūta. Ja 
sadalījuma rezultāts patiesi neatspoguļo 
uzņēmējdarbības apjomu, tad kā izņēmumu 
no vispārējā principa ar drošības klauzulu 
paredz alternatīvu metodi.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Konsolidētās nodokļa bāzes 
sadalījuma formulai jāietver trīs vienlīdz 
izsvērti faktori (darbaspēks, aktīvi un 
pārdevumi). Darbaspēka faktors 
aprēķināms, pamatojoties uz algu sarakstu 
un darbinieku skaitu (katra pozīcija 
uzskatāma par pusi). Aktīvu faktoru veido 
visi materiālie pamatlīdzekļi. Nemateriālie 
aktīvi un finanšu aktīvi izslēdzami no 
formulas to mobilā rakstura un sistēmas 
apiešanas risku dēļ. Šo faktoru 
izmantošana piešķir attiecīgu svērumu 
izcelsmes dalībvalsts interesēm. 
Visbeidzot, lai nodrošinātu galamērķa 
dalībvalsts godīgu līdzdalību, jāņem vērā 

(21) Konsolidētās nodokļa bāzes 
sadalījuma formulai jāietver trīs faktori 
(darbaspēks, aktīvi un pārdevumi). Gan 
darbaspēka, gan aktīvu faktora svērumam 
jābūt 45 % apmērā, savukārt pārdevumu 
faktora svērumam – 10 % apmērā.
Darbaspēka faktors aprēķināms, 
pamatojoties uz algu sarakstu un 
darbinieku skaitu (katra pozīcija uzskatāma 
par pusi). Aktīvu faktoru veido visi 
materiālie pamatlīdzekļi. Nemateriālie 
aktīvi un finanšu aktīvi izslēdzami no 
formulas to mobilā rakstura un sistēmas 
apiešanas risku dēļ. Šo faktoru 
izmantošana piešķir attiecīgu svērumu 
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pārdevumi. Šiem faktoriem un svērumiem 
jānodrošina, ka peļņa tiek aplikta ar
nodokli tur, kur tā tiek gūta. Ja sadalījuma 
rezultāts patiesi neatspoguļo 
uzņēmējdarbības apjomu, tad kā izņēmumu 
no vispārējā principa ar drošības klauzulu 
paredz alternatīvu metodi.

izcelsmes dalībvalsts interesēm. 
Visbeidzot, lai nodrošinātu galamērķa 
dalībvalsts godīgu līdzdalību, jāņem vērā 
pārdevumi. Šiem faktoriem un svērumiem 
jānodrošina, ka peļņa tiek aplikta ar 
nodokli tur, kur tā tiek gūta. Ja sadalījuma 
rezultāts patiesi neatspoguļo 
uzņēmējdarbības apjomu, tad kā izņēmumu 
no vispārējā principa ar drošības klauzulu 
paredz alternatīvu metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Konsolidētās nodokļa bāzes 
sadalījuma formulai jāietver trīs vienlīdz 
izsvērti faktori (darbaspēks, aktīvi un 
pārdevumi). Darbaspēka faktors
aprēķināms, pamatojoties uz algu sarakstu 
un darbinieku skaitu (katra pozīcija 
uzskatāma par pusi). Aktīvu faktoru veido 
visi materiālie pamatlīdzekļi. Nemateriālie 
aktīvi un finanšu aktīvi izslēdzami no 
formulas to mobilā rakstura un sistēmas 
apiešanas risku dēļ. Šo faktoru 
izmantošana piešķir attiecīgu svērumu 
izcelsmes dalībvalsts interesēm. 
Visbeidzot, lai nodrošinātu galamērķa 
dalībvalsts godīgu līdzdalību, jāņem vērā 
pārdevumi. Šiem faktoriem un svērumiem 
jānodrošina, ka peļņa tiek aplikta ar 
nodokli tur, kur tā tiek gūta. Ja sadalījuma 
rezultāts patiesi neatspoguļo 
uzņēmējdarbības apjomu, tad kā izņēmumu 
no vispārējā principa ar drošības klauzulu 
paredz alternatīvu metodi.

(21) Konsolidētās nodokļa bāzes 
sadalījuma formulai jāietver trīs vienlīdz 
izsvērti faktori (darbaspēks, aktīvi un 
pārdevumi). Darbaspēka faktors 
aprēķināms, pamatojoties uz algu sarakstu. 
Aktīvu faktoru veido visi materiālie 
pamatlīdzekļi. Nemateriālie aktīvi un 
finanšu aktīvi izslēdzami no formulas to 
mobilā rakstura un sistēmas apiešanas risku 
dēļ. Šo faktoru izmantošana piešķir 
attiecīgu svērumu izcelsmes dalībvalsts 
interesēm. Visbeidzot, lai nodrošinātu 
galamērķa dalībvalsts godīgu līdzdalību, 
jāņem vērā pārdevumi. Šiem faktoriem un 
svērumiem jānodrošina, ka peļņa tiek 
aplikta ar nodokli tur, kur tā tiek gūta. Ja 
sadalījuma rezultāts patiesi neatspoguļo 
uzņēmējdarbības apjomu, tad kā izņēmumu 
no vispārējā principa ar drošības klauzulu 
paredz alternatīvu metodi.

Or. pt
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Grozījums Nr. 82
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Šī direktīva ir jauns pašu resurss un 
daļa no finanšu vienotības veidotājspēka, 
un, lai būtu iespējama pastiprināta 
solidaritāte ar ekonomiski vājākiem 
reģioniem, šajā direktīvā ir jāparedz ES 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes 
noteikšana 5 % apmērā uzņēmumiem, 
kuriem nav piemērojams Komisijas 
2001. gada 6. maija ieteikums 
2003/361/EK par mikro, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzņēmumu grupām jābūt iespējai 
sadarboties ar vienu nodokļu 
administrāciju (galveno nodokļu iestādi), 
kas ir tās dalībvalsts nodokļu 
administrācija, kurā grupas 
mātesuzņēmums (galvenais nodokļu 
maksātājs) ir rezidents nodokļu 
vajadzībām. Šajā direktīvā jānosaka arī 
procesuālie noteikumi sistēmas 
administrēšanai. Tajā jāparedz arī 
iepriekšēja nolēmuma mehānisms. 
Galvenajai nodokļu iestādei jāsāk un 
jākoordinē audits, bet jebkuras dalībvalsts, 

(23) Uzņēmumu grupām jābūt iespējai 
sadarboties ar vienu nodokļu 
administrāciju (galveno nodokļu iestādi), 
kas ir tās dalībvalsts nodokļu 
administrācija, kurā grupas 
mātesuzņēmums (galvenais nodokļu 
maksātājs) ir rezidents nodokļu 
vajadzībām. Eiropas Nodokļu iestāde 
koordinē, atbalsta un novērtē dalībvalstu 
nodokļu iestāžu darbības. Šajā direktīvā 
jānosaka arī procesuālie noteikumi 
sistēmas administrēšanai. Tajā jāparedz arī 
iepriekšēja nolēmuma mehānisms. 
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kurā ar nodokli apliekams kāds grupas 
dalībnieks, nodokļu iestāde var lūgt audita 
sākšanu. Dalībvalsts, kurā kāds grupas 
dalībnieks ir rezidents vai reģistrēts, 
kompetentā iestāde galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesā var apstrīdēt 
galvenās nodokļu iestādes lēmumu par 
paziņojumu par izvēli pievienoties 
sistēmai vai par grozītu nodokļu aprēķinu. 
Strīdi starp nodokļu maksātājiem un 
nodokļu iestādēm risināmi administratīvā 
institūcijā, kas ir kompetenta izskatīt 
pārsūdzības pirmajā instancē atbilstīgi 
galvenās nodokļu iestādes dalībvalsts 
tiesību aktiem.

Galvenajai nodokļu iestādei jāsāk audits, 
bet jebkuras dalībvalsts, kurā ar nodokli 
apliekams kāds grupas dalībnieks, nodokļu 
iestāde var uzstāt, ka ir jāuzsāk audits. 
Eiropas Nodokļu iestāde, kas ir 
kompetenta izskatīt apelāciju pirmajā 
instancē, risina strīdus starp dalībvalsts, 
kurā kāds grupas dalībnieks ir rezidents vai 
reģistrēts, kompetento iestādi un galveno
nodokļu iestādi. Strīdi starp nodokļu 
maksātājiem un nodokļu iestādēm risināmi 
administratīvā institūcijā, kas ir 
kompetenta izskatīt pārsūdzības pirmajā 
instancē atbilstīgi galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 84
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzņēmumu grupām jābūt iespējai 
sadarboties ar vienu nodokļu 
administrāciju (galveno nodokļu iestādi), 
kas ir tās dalībvalsts nodokļu 
administrācija, kurā grupas 
mātesuzņēmums (galvenais nodokļu 
maksātājs) ir rezidents nodokļu 
vajadzībām. Šajā direktīvā jānosaka arī 
procesuālie noteikumi sistēmas 
administrēšanai. Tajā jāparedz arī 
iepriekšēja nolēmuma mehānisms. 
Galvenajai nodokļu iestādei jāsāk un 
jākoordinē audits, bet jebkuras dalībvalsts, 
kurā ar nodokli apliekams kāds grupas 
dalībnieks, nodokļu iestāde var lūgt audita 
sākšanu. Dalībvalsts, kurā kāds grupas 
dalībnieks ir rezidents vai reģistrēts, 
kompetentā iestāde galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesā var apstrīdēt 
galvenās nodokļu iestādes lēmumu par 

(23) Uzņēmumu grupām jābūt iespējai 
sadarboties ar vienu nodokļu 
administrāciju (galveno nodokļu iestādi), 
kas ir tās dalībvalsts nodokļu 
administrācija, kurā grupas 
mātesuzņēmums (galvenais nodokļu 
maksātājs) ir rezidents nodokļu 
vajadzībām, vai no nodokļu administrācija 
izcelsmes reģiona finanšu un likumdevēju 
pilnvaras saņēmušos reģionos, kas ir 
pilnvaroti iekasēt nodokļus. Šajā direktīvā 
jānosaka arī procesuālie noteikumi 
sistēmas administrēšanai. Tajā jāparedz arī 
iepriekšēja nolēmuma mehānisms. 
Galvenajai nodokļu iestādei jāsāk un
jākoordinē audits, bet jebkuras dalībvalsts, 
kurā ar nodokli apliekams kāds grupas 
dalībnieks, nodokļu iestāde var lūgt audita 
sākšanu. Dalībvalsts, kurā kāds grupas 
dalībnieks ir rezidents vai reģistrēts, 
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paziņojumu par izvēli pievienoties sistēmai 
vai par grozītu nodokļu aprēķinu. Strīdi 
starp nodokļu maksātājiem un nodokļu 
iestādēm risināmi administratīvā 
institūcijā, kas ir kompetenta izskatīt 
pārsūdzības pirmajā instancē atbilstīgi 
galvenās nodokļu iestādes dalībvalsts 
tiesību aktiem.

kompetentā iestāde galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesā var apstrīdēt 
galvenās nodokļu iestādes lēmumu par 
paziņojumu par izvēli pievienoties sistēmai 
vai par grozītu nodokļu aprēķinu. Strīdi 
starp nodokļu maksātājiem un nodokļu 
iestādēm risināmi administratīvā 
institūcijā, kas ir kompetenta izskatīt 
pārsūdzības pirmajā instancē atbilstīgi 
galvenās nodokļu iestādes dalībvalsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzņēmumu grupām jābūt iespējai 
sadarboties ar vienu nodokļu 
administrāciju (galveno nodokļu iestādi), 
kas ir tās dalībvalsts nodokļu 
administrācija, kurā grupas 
mātesuzņēmums (galvenais nodokļu 
maksātājs) ir rezidents nodokļu 
vajadzībām. Šajā direktīvā jānosaka arī 
procesuālie noteikumi sistēmas 
administrēšanai. Tajā jāparedz arī 
iepriekšēja nolēmuma mehānisms. 
Galvenajai nodokļu iestādei jāsāk un 
jākoordinē audits, bet jebkuras dalībvalsts, 
kurā ar nodokli apliekams kāds grupas 
dalībnieks, nodokļu iestāde var lūgt audita 
sākšanu. Dalībvalsts, kurā kāds grupas 
dalībnieks ir rezidents vai reģistrēts, 
kompetentā iestāde galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesā var apstrīdēt 
galvenās nodokļu iestādes lēmumu par 
paziņojumu par izvēli pievienoties 
sistēmai vai par grozītu nodokļu aprēķinu. 
Strīdi starp nodokļu maksātājiem un 
nodokļu iestādēm risināmi administratīvā 

(23) Uzņēmumu grupām jābūt iespējai 
sadarboties ar vienu nodokļu 
administrāciju (galveno nodokļu iestādi), 
kas ir tās dalībvalsts nodokļu 
administrācija, kurā grupas 
mātesuzņēmums (galvenais nodokļu 
maksātājs) ir rezidents nodokļu 
vajadzībām. Šajā direktīvā jānosaka arī 
procesuālie noteikumi sistēmas 
administrēšanai. Tajā jāparedz arī 
iepriekšēja nolēmuma mehānisms. 
Galvenajai nodokļu iestādei jāsāk un 
jākoordinē audits, bet jebkuras dalībvalsts, 
kurā ar nodokli apliekams kāds grupas 
dalībnieks, nodokļu iestāde var lūgt audita 
sākšanu. Dalībvalsts, kurā kāds grupas 
dalībnieks ir rezidents vai reģistrēts, 
kompetentā iestāde galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesā var apstrīdēt 
galvenās nodokļu iestādes lēmumu par 
grozītu nodokļu aprēķinu. Strīdi starp 
nodokļu maksātājiem un nodokļu iestādēm 
risināmi administratīvā institūcijā, kas ir 
kompetenta izskatīt pārsūdzības pirmajā 
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institūcijā, kas ir kompetenta izskatīt 
pārsūdzības pirmajā instancē atbilstīgi 
galvenās nodokļu iestādes dalībvalsts 
tiesību aktiem.

instancē atbilstīgi galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Komisijai jāpiešķir pilnvaras, lai 
nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs 
direktīvas īstenošanai attiecībā uz šādiem 
aspektiem: ikgadēja tāda saraksta 
pieņemšana, kurā norādītas šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām atbilstošas trešo 
valstu uzņēmējdarbības formas, noteikumu 
pieņemšana par darbaspēka, aktīvu un 
pārdevumu faktoru aprēķināšanu, 
darbinieku un algu saraksta, aktīvu un 
pārdevumu attiecināšana uz attiecīgo 
faktoru, kā arī aktīvu novērtēšana aktīvu 
faktora vajadzībām, standarta formas 
pieņemšana paziņojumam par izvēli 
pievienoties šai sistēmai un paziņojuma 
elektroniskās iesniegšanas noteikumu 
pieņemšana, nodokļa deklarācijas forma, 
konsolidētās nodokļa deklarācijas forma un 
nepieciešamā pavaddokumentācija. Šīs 
pilnvaras īstenojamas atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
28. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

(25) Komisijai jāpiešķir pilnvaras, lai 
nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs 
direktīvas īstenošanai attiecībā uz šādiem 
aspektiem: ikgadēja tāda saraksta 
pieņemšana, kurā norādītas šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām atbilstošas trešo 
valstu uzņēmējdarbības formas, noteikumu 
pieņemšana par darbaspēka, aktīvu un 
pārdevumu faktoru aprēķināšanu, 
darbinieku un algu saraksta, aktīvu un 
pārdevumu attiecināšana uz attiecīgo 
faktoru, kā arī aktīvu novērtēšana aktīvu 
faktora vajadzībām, paziņojuma 
elektroniskās iesniegšanas noteikumu 
pieņemšana, nodokļa deklarācijas forma, 
konsolidētās nodokļa deklarācijas forma un 
nepieciešamā pavaddokumentācija. Šīs 
pilnvaras īstenojamas atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
28. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 87
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Balstoties uz pārskatīšanas 
klauzulu, neatkarīgai iestādei ir jāveic 
padziļināta šīs direktīvas ietekmes analīze, 
pirms Padome pieņem lēmumu par šīs 
direktīvas iespējamo paplašināšanu vai 
atsaukšanu. Analīzē vajadzētu īpaši 
iekļaut šādu aspektu izpēti:
nepieciešamība nodrošināt direktīvas 
spēkā esamību vai atsaukt to, kopējās 
konsolidētās nodokļa bāzes (BKKUINB) 
fakultatīvā būtība, nodokļa bāzes 
saskaņošanas ierobežošana, 
aprēķināšanas formula un praktiskuma 
apsvērumi saistībā ar MVU un direktīvas 
ietekme uz nodokļu iekasēšanu un 
ieņēmumiem tajās ES dalībvalstīs, kas ir 
brīvprātīgi nolēmušas transponēt to savos 
tiesību aktos, un nodokļu apiešanas, 
nodokļu nemaksāšanas un dubultas 
aplikšanas ar nodokli apkarošana.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nepieļautu, ka sistēmas [kopējās 
konsolidētās uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzes (KKUINB)] piemērošana 
izraisa kapitāla un peļņas piešķiršanas 
izkropļojumus Savienībā, ir ļoti svarīgi 
ierobežot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
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atšķirības, ieviešot minimālo nodokļa 
līmeni visās dalībvalstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Komisijai ir jāierosina jauns 
KKUINB forums, kas būtu līdzīgs 
Kopējam iekšējo cenu noteikšanas 
forumam (JTPF), pie kura uzņēmumi un 
dalībvalstis var vērsties ar jautājumiem un 
strīdiem, kas saistīti ar KKUINB. Šāds 
forums varētu sniegt konsultācijas 
uzņēmumiem un dalībvalstīm un būtu 
uzskatāms par tiesu vai tribunālu saskaņā 
ar LESD 267. panta otro daļu.

Or. en

Pamatojums

KKUINB foruma ieviešana dalībvalstu vidū, lai risinātu nesaskaņas ārpus tiesas.

Grozījums Nr. 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Komisijai pēc piecu gadu laikposma 
jāpārskata direktīvas piemērošana, un 
dalībvalstīm jāatbalsta Komisija, sniedzot 
pienācīgu ieguldījumu šajā procesā,

(27) Komisijai pēc trīs gadu laikposma 
jāpārskata direktīvas piemērošana, un 
dalībvalstīm jāatbalsta Komisija, sniedzot 
pienācīgu ieguldījumu šajā procesā,

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Komisijai pēc piecu gadu laikposma 
jāpārskata direktīvas piemērošana, un 
dalībvalstīm jāatbalsta Komisija, sniedzot 
pienācīgu ieguldījumu šajā procesā,

(27) Komisijai pēc trīs gadu laikposma 
jāpārskata direktīvas piemērošana, un 
dalībvalstīm jāatbalsta Komisija, sniedzot 
pienācīgu ieguldījumu šajā procesā,

Or. en

Grozījums Nr. 92
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido kopējas nodokļa 
bāzes sistēmu atsevišķiem uzņēmumiem un 
uzņēmumu grupām un izklāsta noteikumus 
par šīs bāzes aprēķināšanu un izmantošanu.

Ar šo direktīvu izveido kopējas nodokļa 
bāzes sistēmu atsevišķiem uzņēmumiem un 
uzņēmumu grupām, izklāsta noteikumus 
par šīs bāzes aprēķināšanu un izmantošanu 
un nosaka minimālo kopējo uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmi visām 
dalībvalstīm 15 % apmērā līdz 
2013. gadam, 20 % apmērā līdz 
2015. gadam un 25 % apmērā līdz 
2017. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido kopējas nodokļa 
bāzes sistēmu atsevišķiem uzņēmumiem un 
uzņēmumu grupām un izklāsta noteikumus 
par šīs bāzes aprēķināšanu un izmantošanu.

Ar šo direktīvu izveido kopējas nodokļa 
bāzes sistēmu atsevišķiem uzņēmumiem un 
uzņēmumu grupām un izklāsta noteikumus 
par šīs bāzes aprēķināšanu un izmantošanu.
Ar to izveido arī noteikumus par 
minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa 
līmeņa noteikšanu dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido kopējas nodokļa 
bāzes sistēmu atsevišķiem uzņēmumiem un 
uzņēmumu grupām un izklāsta noteikumus 
par šīs bāzes aprēķināšanu un izmantošanu.

Ar šo direktīvu izveido kopējas nodokļa 
bāzes sistēmu atsevišķiem uzņēmumiem un 
uzņēmumu grupām un minimālo 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi 
Eiropā un izklāsta noteikumus par šīs 
bāzes aprēķināšanu un izmantošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 95
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido kopējas nodokļa 
bāzes sistēmu atsevišķiem uzņēmumiem un 
uzņēmumu grupām un izklāsta noteikumus 
par šīs bāzes aprēķināšanu un izmantošanu.

Ar šo direktīvu izveido brīvprātīgu kopējas 
nodokļa bāzes sistēmu atsevišķiem 
uzņēmumiem un uzņēmumu grupām un 
izklāsta noteikumus par šīs bāzes 
aprēķināšanu un izmantošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 96
Philippe Lamberts

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu nosaka ES uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmi 5 % apmērā 
uzņēmumiem, kuriem nav piemērojams 
Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikums 
2003/361/EK, gūtajiem ieņēmumiem 
veidojot papildu pašu resursus, un tā ir 
piemērojama no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas nolūkiem „iesaistītā 
dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura piedalās 
pastiprinātā sadarbībā attiecībā uz kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi (KKUINB) saskaņā ar 
Padomes [datums] lēmumu [..], ar ko 
atļauj ciešāku sadarbību kopējās 
konsolidētās uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzes (KKUINB) jomā.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz pastiprinātas sadarbības alternatīvu.
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Grozījums Nr. 98
Philippe Lamberts

Direktīvas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši uzņēmumi Uzņēmumi, kuriem ir piemērojama 
direktīva

Or. en

Grozījums Nr. 99
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši uzņēmumi Uzņēmumi, kuriem ir piemērojama šajā 
direktīvā noteiktā sistēma

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro uzņēmumiem, kas 
reģistrēti saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem un kas atbilst abiem šiem 
nosacījumiem:

1. Šo direktīvu piemēro uzņēmumiem, kuri 
brīvprātīgi izvēlas to piemērot un kas 
reģistrēti saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem un kas atbilst abiem šiem 
nosacījumiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro uzņēmumiem, kas 
reģistrēti saskaņā ar trešās valsts tiesību 
aktiem un kas atbilst abiem šiem 
nosacījumiem:

svītrots

a) uzņēmējdarbības forma ir līdzīga vienai 
no I pielikumā minētajām formām;
b) uzņēmums tiek aplikts ar vienu no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem, kas 
minēti II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 102
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro uzņēmumiem, kas 
reģistrēti saskaņā ar trešās valsts tiesību 
aktiem un kas atbilst abiem šiem 
nosacījumiem:

2. Šo direktīvu piemēro uzņēmumiem, kuri 
brīvprātīgi izvēlas to piemērot un kas 
reģistrēti saskaņā ar trešās valsts tiesību 
aktiem un kas atbilst abiem šiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 103
Danuta Jazłowiecka
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Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstošas trešo valstu uzņēmējdarbības 
formas

svītrots

1. Komisija katru gadu pieņem sarakstu 
ar trešo valstu uzņēmējdarbības formām, 
kas tiek uzskatītas par atbilstošām 
2. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām. Šo īstenojošo 
tiesību aktu pieņem atbilstīgi 131. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.
2. Fakts, ka kāda uzņēmējdarbības forma 
nav iekļauta 1. punktā minētajā trešo 
valstu uzņēmējdarbības formu sarakstā, 
neliedz piemērot šo direktīvu šādai 
uzņēmējdarbības formai.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 104
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstošas trešo valstu uzņēmējdarbības 
formas

Trešo valstu uzņēmējdarbības formas, kam 
ir piemērojama šajā direktīvā noteiktā 
sistēma

Or. fr
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Grozījums Nr. 105
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Fakts, ka kāda uzņēmējdarbības forma 
nav iekļauta 1. punktā minētajā trešo 
valstu uzņēmējdarbības formu sarakstā, 
neliedz piemērot šo direktīvu šādai 
uzņēmējdarbības formai.

svītrots

Or. lt

Grozījums Nr. 106
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, kas 
izvēlējies piemērot šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu;

1) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, 
kuram ir piemērojama šajā direktīvā 
paredzētā sistēma;

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, kas 
izvēlējies piemērot šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu;

(1) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, 
kam ir piemērojama šajā direktīvā 
paredzētā sistēma;

Or. pt
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Grozījums Nr. 108
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, kas
izvēlējies piemērot šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu;

1) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, kas
piemēro šajā direktīvā paredzēto sistēmu;

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta.

Grozījums Nr. 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, kas 
izvēlējies piemērot šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu;

(1) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, 
kuram jāizvēlas vai kas izvēlējies piemērot 
šajā direktīvā paredzēto sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „atsevišķs nodokļu maksātājs” ir 
nodokļu maksātājs, kas neatbilst 
konsolidācijas prasībām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 111
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „uzņēmums, kas nav nodokļu 
maksātājs” ir uzņēmums, kas neatbilst 
prasībām, lai izvēlētos šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu, vai kas nav izvēlējies 
piemērot šajā direktīvā paredzēto sistēmu;

3) „uzņēmums, kas nav nodokļu 
maksātājs” ir uzņēmums, kam nav 
piemērojama šajā direktīvā paredzētā 
sistēma;

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „uzņēmums, kas nav nodokļu 
maksātājs” ir uzņēmums, kas neatbilst 
prasībām, lai izvēlētos šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu, vai kas nav izvēlējies 
piemērot šajā direktīvā paredzēto sistēmu;

(3) „nodokļu maksātājs” ir uzņēmums, 
kam nav piemērojama šajā direktīvā 
paredzētā sistēma;

Or. pt
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Grozījums Nr. 113
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „uzņēmums, kas nav nodokļu 
maksātājs” ir uzņēmums, kas neatbilst 
prasībām, lai izvēlētos šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu, vai kas nav izvēlējies 
piemērot šajā direktīvā paredzēto sistēmu;

(3) „uzņēmums, kas nav nodokļu 
maksātājs” ir uzņēmums, kuram nav 
pienākuma piemērot vai kas nav izvēlējies 
piemērot šajā direktīvā paredzēto sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „uzņēmums, kas nav nodokļu 
maksātājs” ir uzņēmums, kas neatbilst 
prasībām, lai izvēlētos šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu, vai kas nav izvēlējies
piemērot šajā direktīvā paredzēto sistēmu;

(3) „uzņēmums, kas nav nodokļu 
maksātājs” ir uzņēmums, kas nevar
piemērot šajā direktīvā paredzēto sistēmu;

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta.

Grozījums Nr. 115
Danuta Jazłowiecka
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „galvenais nodokļu maksātājs” ir: svītrots
(a) rezidents nodokļu maksātājs, ja tas 
veido grupu ar saviem atbilstošajiem 
meitasuzņēmumiem, savām pastāvīgajām 
pārstāvniecībām, kas atrodas citās 
dalībvalstīs, vai atbilstoša 
meitasuzņēmuma, kas ir rezidents trešā 
valstī, vienu vai vairākām pastāvīgajām 
pārstāvniecībām; vai
(b) rezidents nodokļu maksātājs, ko 
norādījusi grupa, ja to veido tikai divi vai 
vairāki rezidenti nodokļu maksātāji, kas ir 
viena mātesuzņēmuma, kurš ir rezidents 
trešā valstī, tiešie atbilstošie 
meitasuzņēmumi; vai
(c) rezidents nodokļu maksātājs, kas ir 
mātesuzņēmuma, kurš ir rezidents trešā 
valstī, atbilstošais meitasuzņēmums, ja šis 
rezidents nodokļu maksātājs veido grupu 
tikai ar vienu vai vairākām sava 
mātesuzņēmuma pastāvīgajām 
pārstāvniecībām; vai
(d) pastāvīgā pārstāvniecība, ko norādījis 
nerezidents nodokļu maksātājs, kas veido 
grupu tikai attiecībā uz savām 
pastāvīgajām pārstāvniecībām, kuras 
atrodas divās vai vairākās dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 116
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „grupas dalībnieks” ir nodokļu 
maksātājs, kas pieder vienai grupai, kā 
noteikts 54. un 55. pantā. Ja nodokļu 
maksātājs uztur vienu vai vairākas 
pastāvīgās pārstāvniecības dalībvalstī, kas 
nav dalībvalsts, kurā atrodas tā centrālā 
vadība un kontrole, katra pastāvīgā 
pārstāvniecība uzskatāma par grupas 
dalībnieku;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 117
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „konsolidēta nodokļa bāze” ir visu 
grupas dalībnieku nodokļa bāzu 
sasummēšanas rezultāts, kas aprēķināts 
saskaņā ar 10. pantu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 118
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) „iedalītā daļa” ir grupas konsolidētās 
nodokļa bāzes daļa, kas attiecināta uz 
grupas dalībnieku, piemērojot 86.–
102. pantā minēto formulu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) „finanšu aktīvi” ir daļas radniecīgos 
uzņēmumos, aizdevumi radniecīgiem 
uzņēmumiem, līdzdalības daļas, aizdevumi 
uzņēmumiem, ar kuriem uzņēmumu saista 
līdzdalības daļas, ieguldījumi, kas turēti kā 
pamatlīdzekļi, citi aizdevumi un pašu 
akcijas tādā apmērā, kādā valsts tiesību 
akti ļauj tos uzrādīt bilancē;

(15) „finanšu aktīvi” ir daļas radniecīgos 
uzņēmumos, aizdevumi radniecīgiem 
uzņēmumiem, līdzdalības daļas, aizdevumi 
uzņēmumiem, ar kuriem uzņēmumu saista 
līdzdalības daļas, ieguldījumi, kas turēti kā 
pamatlīdzekļi, citi aizdevumi un pašu 
akcijas tādā apmērā, kādā vienotie 
Savienības noteikumi ļauj tos uzrādīt 
bilancē;

Or. de

Grozījums Nr. 120
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) „kompetenta iestāde” ir iestāde, ko 
katra dalībvalsts norādījusi, lai 

svītrots
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administrētu visus ar šīs direktīvas 
īstenošanu saistītos jautājumus;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 121
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) „kompetenta iestāde” ir iestāde, ko 
katra dalībvalsts norādījusi, lai 
administrētu visus ar šīs direktīvas 
īstenošanu saistītos jautājumus;

(21) „kompetenta iestāde” ir iestāde, ko 
katra dalībvalsts vai reģions, kas ir 
pilnvarots iekasēt nodokļus, norādījis, lai 
administrētu visus ar šīs direktīvas 
īstenošanu saistītos jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) „galvenā nodokļu iestāde” ir tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras 
rezidents ir galvenais nodokļu maksātājs 
vai kurā atrodas galvenais nodokļu 
maksātājs, ja tas ir nerezidenta nodokļu 
maksātāja pastāvīgā pārstāvniecība;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 123
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) „audits” ir jebkura veida 
iztaujāšanas, inspekcijas vai pārbaudes, 
ko veic kompetenta iestāde, lai 
pārliecinātos par to, ka nodokļu 
maksātājs ievēro šo direktīvu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 124
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
nedrīkst pārkāpt nodokļu ieņēmumu 
neitralitātes principu, kas izpaužas kā 
negatīva ietekme uz nodokļu ieņēmumu 
līmeni dalībvalstīs. Saskaņā ar iepriekš 
minēto dalībvalstis var izvēlēties, vai 
piemērot šīs direktīvas noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ŠAJĀ DIREKTĪVĀ PAREDZĒTĀS 
SISTĒMAS IZVĒLE

ŠAJĀ DIREKTĪVĀ PAREDZĒTAJĀ 
SISTĒMĀ IETVERTIE NODOKĻU 
MAKSĀTĀJI

Or. de

Grozījums Nr. 126
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ŠAJĀ DIREKTĪVĀ PAREDZĒTĀS 
SISTĒMAS IZVĒLE

ŠAJĀ DIREKTĪVĀ PAREDZĒTĀS 
SISTĒMAS DARBĪBAS JOMA

Or. pt

Grozījums Nr. 127
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvēle svītrots
1. Uzņēmums, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām ir 
dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem. 
2. Uzņēmums, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām nav 
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dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz 
pastāvīgu pārstāvniecību, ko tas uztur 
dalībvalstī.
3. Šā panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
uzņēmums, kura reģistrētais birojs, 
reģistrācijas vieta vai faktiskās vadības 
vieta atrodas dalībvalstī un kurš saskaņā 
ar nolīguma noteikumiem, ko šī 
dalībvalsts noslēgusi ar trešo valsti, netiek 
uzskatīts par šādas trešās valsts nodokļu 
rezidentu, nodokļu vajadzībām uzskatāms 
par šīs dalībvalsts rezidentu.
4. Ja atbilstoši 3. punktam uzņēmums ir 
rezidents vairāk nekā vienā dalībvalstī, tas 
uzskatāms par tās dalībvalsts rezidentu, 
kurā atrodas tā faktiskās vadības vieta.
5. Ja kāda kuģniecības grupas dalībnieka 
vai kāda grupas dalībnieka, kas iesaistīts 
iekšzemes ūdensceļu transportā, faktiskās 
vadības vieta ir uz kuģa vai laivas, tiek 
uzskatīts, ka tas atrodas dalībvalstī, kurā 
ir šī kuģa vai laivas mītnes osta, vai, ja 
šādas mītnes ostas nav, dalībvalstī, kurā ir 
kuģa vai laivas ekspluatanta rezidences 
vieta.
6. Uzņēmums, kas ir dalībvalsts rezidents 
un kas izvēlas šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu, ir apliekams ar uzņēmumu 
ienākuma nodokli atbilstoši šai sistēmai 
attiecībā uz visiem ienākumiem, kas gūti 
no jebkādiem avotiem, neatkarīgi no tā, 
vai tie atrodas rezidences dalībvalstī vai 
ārpus tās.
7. Uzņēmums, kas ir trešās valsts 
rezidents un kas izvēlas šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu, ir apliekams ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli atbilstoši 
šai sistēmai attiecībā uz visiem 
ienākumiem, kas gūti no darbības, kura 
veikta, izmantojot pastāvīgu 
pārstāvniecību dalībvalstī.

Or. fr
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Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta.

Grozījums Nr. 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvēle Nodokļu maksātāji

Or. de

Grozījums Nr. 129
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvēle Rezidēšana nodokļu vajadzībām

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvēle Piemērošana

Or. pt
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Grozījums Nr. 131
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmums, kam nav piemērojams 
Ieteikums 2003/361/EK, kam 
piemērojama šī direktīva un kas nodokļu 
vajadzībām ir dalībvalsts rezidents, 
piemēro šajā direktīvā paredzēto sistēmu 
ar šeit paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

KKUINB ir jānosaka kā obligāta uzņēmumiem, kas nav MVU, lai novērstu nepilnības ES 
uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmā, kuras ietvaros lielajiem uzņēmumiem ir iespēja 
izmantot dalībvalstu atšķirības, mākslīgi novirzot peļņu, lai samazinātu reālās nodokļu likmes 
reizēm pat līdz nullei.

Grozījums Nr. 132
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmums, kam piemērojama šī
direktīva un kas nodokļu vajadzībām ir 
dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem.

1. Šī direktīva saskaņā ar tajā 
paredzētajiem nosacījumiem ir obligāti 
piemērojama uzņēmumiem, kas nodokļu 
vajadzībām ir dalībvalsts rezidenti un kas 
atbilst 2. panta 1. punktā noteiktajām 
prasībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 133
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmums, kam piemērojama šī
direktīva un kas nodokļu vajadzībām ir 
dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem.

1. Uzņēmums, kam ir piemērojams 
Ieteikums 2003/361/EK, kam piemērojama 
šī direktīva un kas nodokļu vajadzībām ir 
dalībvalsts rezidents, piemēro šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmums, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām ir 
dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem.

1. Uzņēmums, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām ir 
dalībvalsts rezidents, ir nodokļu maksātājs
šajā direktīvā paredzētās sistēmas ietvaros
ar šeit paredzētajiem nosacījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 135
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmums, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām ir 
dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 

1. Uzņēmumam, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām ir 
dalībvalsts rezidents, ir piemērojama šajā 
direktīvā paredzētā sistēma ar šeit 
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paredzētajiem nosacījumiem. paredzētajiem nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmums, kam piemērojama šī
direktīva un kas nodokļu vajadzībām nav 
dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz 
pastāvīgu pārstāvniecību, ko tas uztur 
dalībvalstī.

2. Šī direktīva saskaņā ar tajā 
paredzētajiem nosacījumiem ir 
piemērojama uzņēmumiem, kas nodokļu 
vajadzībām nav dalībvalsts rezidenti un 
kas atbilst 2. panta 2. punktā noteiktajām 
prasībām, attiecībā uz sistēmas 
piemērošanu visām pastāvīgajām 
pārstāvniecībām, ko tas uztur dalībvalstīs.

Or. pt

Grozījums Nr. 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmums, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām nav 
dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz 
pastāvīgu pārstāvniecību, ko tas uztur 
dalībvalstī.

2. Uzņēmums, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām nav 
dalībvalsts rezidents, ir nodokļu maksātājs
šajā direktīvā paredzētās sistēmas ietvaros
ar šeit paredzētajiem nosacījumiem 
attiecībā uz pastāvīgu pārstāvniecību, ko 
tas uztur dalībvalstī.

Or. de
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Grozījums Nr. 138
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmums, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām nav 
dalībvalsts rezidents, var izvēlēties šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz 
pastāvīgu pārstāvniecību, ko tas uztur 
dalībvalstī.

2. Uzņēmumam, kam piemērojama šī 
direktīva un kas nodokļu vajadzībām nav 
dalībvalsts rezidents, ir piemērojama šajā 
direktīvā paredzētā sistēma ar šeit 
paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz 
pastāvīgu pārstāvniecību, ko tas uztur 
dalībvalstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzņēmums, kas ir dalībvalsts rezidents 
un kas izvēlas šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu, ir apliekams ar uzņēmumu 
ienākuma nodokli atbilstoši šai sistēmai 
attiecībā uz visiem ienākumiem, kas gūti 
no jebkādiem avotiem, neatkarīgi no tā, vai 
tie atrodas rezidences dalībvalstī vai ārpus 
tās.

6. Uzņēmums, kas ir dalībvalsts rezidents 
un kam ir piemērojama šajā direktīvā 
paredzētā sistēma, ir apliekams ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli atbilstoši šai 
sistēmai attiecībā uz visiem ienākumiem, 
kas gūti no jebkādiem avotiem, neatkarīgi 
no tā, vai tie atrodas rezidences dalībvalstī 
vai ārpus tās.

Or. fr

Grozījums Nr. 140
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzņēmums, kas ir dalībvalsts rezidents 
un kas izvēlas šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu, ir apliekams ar uzņēmumu 
ienākuma nodokli atbilstoši šai sistēmai 
attiecībā uz visiem ienākumiem, kas gūti 
no jebkādiem avotiem, neatkarīgi no tā, vai 
tie atrodas rezidences dalībvalstī vai ārpus 
tās.

6. Uzņēmums, kas ir dalībvalsts rezidents, 
ir apliekams ar uzņēmumu ienākuma 
nodokli atbilstoši šai sistēmai attiecībā uz 
visiem ienākumiem, kas gūti no jebkādiem 
avotiem, neatkarīgi no tā, vai tie atrodas 
rezidences dalībvalstī vai ārpus tās.

Or. pt

Grozījums Nr. 141
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Uzņēmums, kas ir trešās valsts rezidents 
un kas izvēlas šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu, ir apliekams ar uzņēmumu 
ienākuma nodokli atbilstoši šai sistēmai 
attiecībā uz visiem ienākumiem, kas gūti 
no darbības, kura veikta, izmantojot 
pastāvīgu pārstāvniecību dalībvalstī.

7. Uzņēmums, kas ir trešās valsts rezidents, 
ir apliekams ar uzņēmumu ienākuma 
nodokli atbilstoši šai sistēmai attiecībā uz 
visiem ienākumiem, kas gūti no darbības, 
kura veikta, izmantojot pastāvīgu 
pārstāvniecību dalībvalstī.

Or. pt

Grozījums Nr. 142
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Uzņēmums, kas ir trešās valsts rezidents 
un kas izvēlas šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu, ir apliekams ar uzņēmumu 
ienākuma nodokli atbilstoši šai sistēmai 

7. Uzņēmums, kas ir trešās valsts rezidents 
un kam ir piemērojama šajā direktīvā 
paredzētā sistēma, ir apliekams ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli atbilstoši šai 
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attiecībā uz visiem ienākumiem, kas gūti 
no darbības, kura veikta, izmantojot 
pastāvīgu pārstāvniecību dalībvalstī.

sistēmai attiecībā uz visiem ienākumiem, 
kas gūti no darbības, kura veikta, 
izmantojot pastāvīgu pārstāvniecību 
dalībvalstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 143
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja uzņēmums ir atbilstošs šajā direktīvā 
paredzētajai sistēmai un izvēlas to, uz to
vairs neattiecas valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa pasākumi attiecībā uz 
visiem šajā direktīvā reglamentētajiem 
jautājumiem, ja nav norādīts citādi.

Uz uzņēmumu, kam ir piemērojama šajā 
direktīvā paredzētā sistēma, vairs 
neattiecas valstu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa pasākumi attiecībā uz visiem šajā 
direktīvā reglamentētajiem jautājumiem, ja 
nav norādīts citādi.

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja uzņēmums ir atbilstošs šajā direktīvā 
paredzētajai sistēmai un izvēlas to, uz to 
vairs neattiecas valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa pasākumi attiecībā uz 
visiem šajā direktīvā reglamentētajiem 
jautājumiem, ja nav norādīts citādi.

Ja uzņēmums atbilst kritērijiem, uz to vairs 
neattiecas valstu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa pasākumi attiecībā uz visiem šajā 
direktīvā reglamentētajiem jautājumiem, ja 
nav norādīts citādi.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
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konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta.

Grozījums Nr. 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja uzņēmums ir atbilstošs šajā direktīvā 
paredzētajai sistēmai un izvēlas to, uz to 
vairs neattiecas valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa pasākumi attiecībā uz 
visiem šajā direktīvā reglamentētajiem 
jautājumiem, ja nav norādīts citādi.

Ja uzņēmums ir atbilstošs šajā direktīvā 
paredzētajai sistēmai un tāpēc ir nodokļu 
maksātājs, uz to vairs neattiecas valstu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa pasākumi 
attiecībā uz visiem šajā direktīvā 
reglamentētajiem jautājumiem, ja nav 
norādīts citādi.

Or. de

Grozījums Nr. 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālā nodokļa likme 
Visā Eiropas Savienības teritorijā piemēro 
minimālo uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmi. Tomēr nominālā likme nedrīkst būt 
mazāka kā 25 %. Pārējā ziņā dalībvalstis 
var brīvi noteikt likmes.

Or. de

Grozījums Nr. 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saņemto sadalīto peļņu; svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 148
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saņemto sadalīto peļņu; svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 149
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saņemto sadalīto peļņu; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieņēmumus no daļu atsavināšanas; svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 151
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieņēmumus no daļu atsavināšanas; svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pastāvīgas pārstāvniecības ienākumus 
trešā valstī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 153
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atskaitāmie izdevumi ietver visas 
realizācijas izmaksas un izdevumus, no 
kuriem atņemts atskaitāmais pievienotās 
vērtības nodoklis, kas nodokļu maksātājam 
radies, lai gūtu vai nodrošinātu ienākumus, 
tostarp pētniecības un izstrādes izmaksas 
un izmaksas, kas radušās, piesaistot pašu 

Atskaitāmie izdevumi ietver visas 
realizācijas izmaksas un izdevumus, no 
kuriem atņemts atskaitāmais pievienotās 
vērtības nodoklis, kas nodokļu maksātājam 
radies, lai gūtu vai nodrošinātu ienākumus, 
tostarp pētniecības un izstrādes izmaksas, 
ja ietaupītā nauda tiek izmantota 
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kapitālu vai aizdevumu uzņēmējdarbības 
vajadzībām.

saimniecisko labumu iepirkšanai vai 
ražošanai, un izmaksas, kas radušās, 
piesaistot pašu kapitālu vai aizdevumu 
uzņēmējdarbības vajadzībām.

Or. de

Grozījums Nr. 154
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) bonusus un uz darbības rādītājiem 
balstītas kompensācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) nodokļi, kas minēti III pielikumā, 
izņemot akcīzes nodokļus, kas uzlikti 
energoproduktiem, alkoholam un 
alkoholiskajiem dzērieniem un 
rūpnieciski ražotai tabakai.

j) nodokļi, kas minēti III pielikumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta j) apakšpunkta 
dalībvalsts var paredzēt atskaitījumu 
vienam vai vairākiem nodokļiem, kas 
minēti III pielikumā. Grupas gadījumā 
jebkādu šādu atskaitījumu attiecina uz 
daļu, kas iedalīta grupas dalībniekiem, 
kuri ir rezidenti vai atrodas šajā 
dalībvalstī.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 157
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Veidojot uzkrājumus, uzņēmumi
balstās uz nacionālajiem grāmatvedības 
standartiem un starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem.

Or. lv

Grozījums Nr. 158
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir atskaitāmas apdrošināšanas 
sabiedrību tehniskās rezerves, kas 
izveidotas saskaņā ar 
Direktīvu 91/674/EEK, izņemot 
izlīdzināšanas rezerves. Dalībvalsts var 
paredzēt izlīdzināšanas rezervju 
atskaitīšanu. Grupas gadījumā jebkādu 

(c) ir atskaitāmas apdrošināšanas 
sabiedrību tehniskās rezerves, kas 
izveidotas saskaņā ar 
Direktīvu 91/674/EEK, izņemot 
izlīdzināšanas rezerves. Dalībvalstij, kura 
saskaņā ar Direktīvas 91/674/EEK 
62. pantu ir izvēlējusies ieviest 
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šādu izlīdzināšanas rezervju atskaitījumu 
attiecina uz to grupas dalībnieku iedalīto 
daļu, kas ir rezidenti vai atrodas šajā 
dalībvalstī. Atskaitītās summas pārskata un 
koriģē katra taksācijas gada beigās. 
Aprēķinot nākamo gadu nodokļa bāzi, ņem 
vērā jau atskaitītās summas.

komerclikuma prasību par izlīdzināšanas 
rezervju veidošanu, ir arī jāparedz, ka no 
šādām rezervēm ir atskaitāms nodoklis. 
Grupas gadījumā jebkādu šādu 
izlīdzināšanas rezervju atskaitījumu 
attiecina uz to grupas dalībnieku iedalīto 
daļu, kas ir rezidenti vai atrodas šajā 
dalībvalstī. Atskaitītās summas pārskata un 
koriģē katra taksācijas gada beigās. 
Aprēķinot nākamo gadu nodokļa bāzi, ņem 
vērā jau atskaitītās summas.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm, kuras saskaņā ar Direktīvas 91/674/EEK 62. pantu ir ieviesušas komerclikuma 
prasību par izlīdzināšanas rezervju veidošanu, kā paredzēts minētās direktīvas 30. pantā, 
KKUINB kontekstā ir arī jāparedz, ka no šādām rezervēm ir atskaitāms nodoklis. Citādi šī 
prasība nav pieņemama. Izlīdzināšanas rezerves veidošana ir pierādīta metode liela mēroga 
zaudējumu gadījumā.

Grozījums Nr. 159
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatlīdzekļus, kas nav minēti 36. un 
40. pantā, amortizē kopā kā vienu aktīvu 
portfeli, izmantojot gada likmi 25 % no 
amortizācijas bāzes.

1. Pamatlīdzekļus, kas nav minēti 36. un 
40. pantā, amortizē kopā kā vienu aktīvu 
portfeli, izmantojot gada likmi 20 % no 
amortizācijas bāzes.

Or. de

Grozījums Nr. 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zaudējumus, kas radušies nodokļu 
maksātājam vai nerezidenta nodokļu 
maksātāja pastāvīgajai pārstāvniecībai kādā 
fiskālajā gadā, var atskaitīt secīgajos
taksācijas gados, ja vien šajā direktīvā nav 
paredzēts citādi.

1. Zaudējumus, kas radušies nodokļu 
maksātājam vai nerezidenta nodokļu 
maksātāja pastāvīgajai pārstāvniecībai kādā 
fiskālajā gadā, var atskaitīt nākamajos 
septiņos taksācijas gados, ja vien šajā 
direktīvā nav paredzēts citādi. Pārsniedzot 
robežvērtību 1 miljona euro apmērā, 
zaudējumu pārnešanai uz nākamajiem 
periodiem piemēro ierobežojumu 60 % 
apmērā no gada ienākumiem, kas 
pārsniedz 1 miljonu euro.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
8. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOTEIKUMI, PIEVIENOJOTIES ŠAJĀ 
DIREKTĪVĀ PAREDZĒTAJAI 
SISTĒMAI UN IZSTĀJOTIES NO TĀS

NOTEIKUMI, PIEVIENOJOTIES ŠAJĀ 
DIREKTĪVĀ PAREDZĒTAJAI 
SISTĒMAI

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
8. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOTEIKUMI, PIEVIENOJOTIES ŠAJĀ 
DIREKTĪVĀ PAREDZĒTAJAI 
SISTĒMAI UN IZSTĀJOTIES NO TĀS

NOTEIKUMI PAR ŠAJĀ DIREKTĪVĀ 
PAREDZĒTĀS SISTĒMAS SPĒKĀ 
STĀŠANOS

Or. pt
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Grozījums Nr. 163
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
8. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOTEIKUMI, PIEVIENOJOTIES ŠAJĀ 
DIREKTĪVĀ PAREDZĒTAJAI 
SISTĒMAI UN IZSTĀJOTIES NO TĀS

NOTEIKUMI, PIEVIENOJOTIES ŠAJĀ 
DIREKTĪVĀ PAREDZĒTAJAI 
SISTĒMAI

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta, un izstāšanās no sistēmas nav iespējama.

Grozījums Nr. 164
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izvēlas piemērot 
šajā direktīvā paredzēto sistēmu, visus
aktīvus un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstīgi valsts nodokļu 
noteikumiem tieši pirms datuma, kurā tas 
sāk piemērot sistēmu, ja vien šajā direktīvā 
nav noteikts citādi.

Visus aktīvus un pasīvus atzīst ar to 
vērtību, kas aprēķināta atbilstīgi valsts 
nodokļu noteikumiem tieši pirms datuma, 
kurā tas sāk piemērot sistēmu, ja vien šajā 
direktīvā nav noteikts citādi.

Or. pt

Grozījums Nr. 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izvēlas piemērot šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu, visus aktīvus 
un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstīgi valsts nodokļu 
noteikumiem tieši pirms datuma, kurā tas 
sāk piemērot sistēmu, ja vien šajā direktīvā 
nav noteikts citādi.

Ja uz nodokļu maksātāju ir attiecināma
šajā direktīvā paredzētā sistēma, visus 
aktīvus un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstīgi valsts nodokļu 
noteikumiem tieši pirms datuma, kurā tas 
sāk piemērot sistēmu, ja vien šajā direktīvā 
nav noteikts citādi.

Or. de

Grozījums Nr. 166
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izvēlas piemērot šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu, visus aktīvus 
un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstīgi valsts nodokļu 
noteikumiem tieši pirms datuma, kurā tas 
sāk piemērot sistēmu, ja vien šajā direktīvā 
nav noteikts citādi.

Ja nodokļu maksātājam ir piemērojama
šajā direktīvā paredzētā sistēma, visus 
aktīvus un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstīgi valsts nodokļu 
noteikumiem tieši pirms datuma, kurā tas 
sāk piemērot sistēmu, ja vien šajā direktīvā 
nav noteikts citādi.

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izvēlas piemērot šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu, visus aktīvus 
un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstīgi valsts nodokļu 
noteikumiem tieši pirms datuma, kurā tas 

Ja nodokļu maksātājs piemēro šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu, visus aktīvus 
un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstīgi valsts nodokļu 
noteikumiem tieši pirms datuma, kurā tas 
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sāk piemērot sistēmu, ja vien šajā direktīvā 
nav noteikts citādi.

sāk piemērot sistēmu, ja vien šajā direktīvā 
nav noteikts citādi.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta.

Grozījums Nr. 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieņēmumus un izdevumus, kas saskaņā ar 
24. panta 2. un 3. punktu tiek uzskatīti par 
tādiem, kas uzkrāti vai radušies, pirms 
nodokļu maksātājs izvēlējās pievienoties
šajā direktīvā paredzētajai sistēmai, bet vēl 
nebija iekļauti nodokļa bāzē saskaņā ar 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem, kuri bija iepriekš 
piemērojami nodokļu maksātājam, attiecīgi 
pieskaita nodokļa bāzei vai atskaita no tās 
atbilstīgi valsts tiesību aktos paredzētajam 
laika grafikam.

Ieņēmumus un izdevumus, kas saskaņā ar 
24. panta 2. un 3. punktu tiek uzskatīti par 
tādiem, kas uzkrāti vai radušies, pirms uz
nodokļu maksātāju bija attiecināma šajā 
direktīvā paredzētā sistēma, bet vēl nebija 
iekļauti nodokļa bāzē saskaņā ar valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem, kuri bija iepriekš piemērojami 
nodokļu maksātājam, attiecīgi pieskaita 
nodokļa bāzei vai atskaita no tās atbilstīgi 
valsts tiesību aktos paredzētajam laika 
grafikam.

Or. de

Grozījums Nr. 169
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieņēmumus un izdevumus, kas saskaņā ar 
24. panta 2. un 3. punktu tiek uzskatīti par 
tādiem, kas uzkrāti vai radušies, pirms 

Ieņēmumus un izdevumus, kas saskaņā ar 
24. panta 2. un 3. punktu tiek uzskatīti par 
tādiem, kas uzkrāti vai radušies, pirms šajā 
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nodokļu maksātājs izvēlējās pievienoties
šajā direktīvā paredzētajai sistēmai, bet vēl 
nebija iekļauti nodokļa bāzē saskaņā ar 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem, kuri bija iepriekš 
piemērojami nodokļu maksātājam, attiecīgi 
pieskaita nodokļa bāzei vai atskaita no tās 
atbilstīgi valsts tiesību aktos paredzētajam 
laika grafikam.

direktīvā paredzētā sistēma stājās spēkā, 
bet vēl nebija iekļauti nodokļa bāzē 
saskaņā ar valsts uzņēmumu ienākuma 
nodokļa tiesību aktiem, kuri bija iepriekš 
piemērojami nodokļu maksātājam, attiecīgi 
pieskaita nodokļa bāzei vai atskaita no tās 
atbilstīgi valsts tiesību aktos paredzētajam 
laika grafikam.

Or. pt

Grozījums Nr. 170
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieņēmumus un izdevumus, kas saskaņā ar 
24. panta 2. un 3. punktu tiek uzskatīti par 
tādiem, kas uzkrāti vai radušies, pirms 
nodokļu maksātājs izvēlējās pievienoties
šajā direktīvā paredzētajai sistēmai, bet vēl 
nebija iekļauti nodokļa bāzē saskaņā ar 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem, kuri bija iepriekš 
piemērojami nodokļu maksātājam, attiecīgi 
pieskaita nodokļa bāzei vai atskaita no tās 
atbilstīgi valsts tiesību aktos paredzētajam 
laika grafikam.

Ieņēmumus un izdevumus, kas saskaņā ar 
24. panta 2. un 3. punktu tiek uzskatīti par 
tādiem, kas uzkrāti vai radušies, pirms 
nodokļu maksātājs sāka piemērot šajā 
direktīvā paredzēto sistēmu, bet vēl nebija 
iekļauti nodokļa bāzē saskaņā ar valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem, kuri bija iepriekš piemērojami 
nodokļu maksātājam, attiecīgi pieskaita 
nodokļa bāzei vai atskaita no tās atbilstīgi 
valsts tiesību aktos paredzētajam laika 
grafikam.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta.

Grozījums Nr. 171
Miguel Portas
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Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No nodokļa bāzes atskaita ieņēmumus, kuri 
tika aplikti ar nodokli saskaņā ar valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem, pirms nodokļu maksātājs izvēlējās 
pievienoties sistēmai, un kuru summa ir 
lielāka par to, kas būtu jāiekļauj nodokļa 
bāzē atbilstoši 24. panta 2. punktam.

No nodokļa bāzes atskaita ieņēmumus, kuri 
tika aplikti ar nodokli saskaņā ar valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem, pirms sistēma stājās spēkā, un 
kuru summa ir lielāka par to, kas būtu 
jāiekļauj nodokļa bāzē atbilstoši 24. panta 
2. punktam.

Or. pt

Grozījums Nr. 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No nodokļa bāzes atskaita ieņēmumus, kuri 
tika aplikti ar nodokli saskaņā ar valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem, pirms nodokļu maksātājs izvēlējās 
pievienoties sistēmai, un kuru summa ir 
lielāka par to, kas būtu jāiekļauj nodokļa 
bāzē atbilstoši 24. panta 2. punktam.

No nodokļa bāzes atskaita ieņēmumus, kuri 
tika aplikti ar nodokli saskaņā ar valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem, pirms sistēma bija attiecināma uz 
nodokļu maksātāju, un kuru summa ir 
lielāka par to, kas būtu jāiekļauj nodokļa 
bāzē atbilstoši 24. panta 2. punktam.

Or. de

Grozījums Nr. 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas 25., 26. un 27. pantā 
paredzētos uzkrājumus, pensiju 
uzkrājumus un atskaitījumus par 

1. Šīs direktīvas 25., 26. un 27. pantā 
paredzētos uzkrājumus, pensiju 
uzkrājumus un atskaitījumus par 
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bezcerīgiem parādiem atskaita tikai tādā 
apjomā, kādā tie izriet no darbībām vai 
darījumiem, kas veikti pēc tam, kad 
nodokļu maksātājs izvēlējās pievienoties
šajā direktīvā paredzētajai sistēmai.

bezcerīgiem parādiem atskaita tikai tādā 
apjomā, kādā tie izriet no darbībām vai 
darījumiem, kas veikti pēc tam, kad šajā 
direktīvā paredzētā sistēma bija 
attiecināma uz nodokļu maksātāju.

Or. de

Grozījums Nr. 174
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas 25., 26. un 27. pantā 
paredzētos uzkrājumus, pensiju 
uzkrājumus un atskaitījumus par 
bezcerīgiem parādiem atskaita tikai tādā 
apjomā, kādā tie izriet no darbībām vai 
darījumiem, kas veikti pēc tam, kad 
nodokļu maksātājs izvēlējās pievienoties
šajā direktīvā paredzētajai sistēmai.

1. Šīs direktīvas 25., 26. un 27. pantā 
paredzētos uzkrājumus, pensiju 
uzkrājumus un atskaitījumus par 
bezcerīgiem parādiem atskaita tikai tādā 
apjomā, kādā tie izriet no darbībām vai 
darījumiem, kas veikti pēc tam, kad šajā 
direktīvā paredzētā sistēma ir stājusies 
spēkā.

Or. pt

Grozījums Nr. 175
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas 25., 26. un 27. pantā 
paredzētos uzkrājumus, pensiju 
uzkrājumus un atskaitījumus par 
bezcerīgiem parādiem atskaita tikai tādā 
apjomā, kādā tie izriet no darbībām vai 
darījumiem, kas veikti pēc tam, kad 
nodokļu maksātājs izvēlējās pievienoties
šajā direktīvā paredzētajai sistēmai.

1. Šīs direktīvas 25., 26. un 27. pantā 
paredzētos uzkrājumus, pensiju 
uzkrājumus un atskaitījumus par 
bezcerīgiem parādiem atskaita tikai tādā 
apjomā, kādā tie izriet no darbībām vai 
darījumiem, kas veikti pēc tam, kad 
nodokļu maksātājs pievienojās šajā 
direktīvā paredzētajai sistēmai.
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Or. en

Grozījums Nr. 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atskaita izdevumus, kas radušies 
saistībā ar darbībām vai darījumiem, kuri 
veikti, pirms nodokļu maksātājs izvēlējās 
pievienoties sistēmai, bet par kuriem nav 
veikti atskaitījumi.

2. Atskaita izdevumus, kas radušies 
saistībā ar darbībām vai darījumiem, kuri 
veikti, pirms sistēma bija attiecināma uz
nodokļu maksātāju, bet par kuriem nav 
veikti atskaitījumi.

Or. de

Grozījums Nr. 177
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atskaita izdevumus, kas radušies 
saistībā ar darbībām vai darījumiem, kuri 
veikti, pirms nodokļu maksātājs izvēlējās 
pievienoties sistēmai, bet par kuriem nav 
veikti atskaitījumi.

2. Atskaita izdevumus, kas radušies 
saistībā ar darbībām vai darījumiem, kuri 
veikti, pirms sistēma stājās spēkā, bet par 
kuriem nav veikti atskaitījumi.

Or. pt

Grozījums Nr. 178
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Summas, kas jau atskaitītas pirms 
izvēlēšanās pievienoties sistēmai, nedrīkst 
atkārtoti atskaitīt.

3. Summas, kas jau atskaitītas pirms 
sistēmas spēkā stāšanās, nedrīkst atkārtoti 
atskaitīt.

Or. pt

Grozījums Nr. 179
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumi pirms pievienošanās sistēmai svītrots
Ja nodokļu maksātājam pirms izvēlēšanās 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai radušies zaudējumi, ko var 
pārnest uz nākamajiem periodiem 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem, bet kas vēl nav ieskaitīti attiecībā 
pret peļņu, kas apliekama ar nodokli, šos 
zaudējumus var atskaitīt no nodokļa bāzes 
tādā apjomā, kādā to paredz šie valstu 
tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
48. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumi pirms pievienošanās sistēmai Zaudējumi pirms sistēmas spēkā stāšanās

Or. pt



AM\885627LV.doc 85/226 PE478.376v01-00

LV

Grozījums Nr. 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājam pirms izvēlēšanās 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai radušies zaudējumi, ko var pārnest 
uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem, bet 
kas vēl nav ieskaitīti attiecībā pret peļņu, 
kas apliekama ar nodokli, šos zaudējumus 
var atskaitīt no nodokļa bāzes tādā apjomā, 
kādā to paredz šie valstu tiesību akti.

Ja nodokļu maksātājam, pirms tam bija 
piemērojama šajā direktīvā paredzētā 
sistēma, radušies zaudējumi, ko var pārnest 
uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem, bet 
kas vēl nav ieskaitīti attiecībā pret peļņu, 
kas apliekama ar nodokli, šos zaudējumus 
var atskaitīt no nodokļa bāzes tādā apjomā, 
kādā to paredz šie valstu tiesību akti.

Or. de

Grozījums Nr. 182
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājam pirms izvēlēšanās 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai radušies zaudējumi, ko var pārnest 
uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem, bet 
kas vēl nav ieskaitīti attiecībā pret peļņu, 
kas apliekama ar nodokli, šos zaudējumus 
var atskaitīt no nodokļa bāzes tādā apjomā, 
kādā to paredz šie valstu tiesību akti.

Ja nodokļu maksātājam pirms šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas spēkā 
stāšanās radušies zaudējumi, ko var 
pārnest uz nākamajiem periodiem saskaņā 
ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, bet 
kas vēl nav ieskaitīti attiecībā pret peļņu, 
kas apliekama ar nodokli, šos zaudējumus 
var atskaitīt no nodokļa bāzes tādā apjomā, 
kādā to paredz šie valstu tiesību akti.

Or. pt

Grozījums Nr. 183
Liem Hoang Ngoc
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Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājam pirms izvēlēšanās 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai radušies zaudējumi, ko var pārnest 
uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem, bet 
kas vēl nav ieskaitīti attiecībā pret peļņu, 
kas apliekama ar nodokli, šos zaudējumus 
var atskaitīt no nodokļa bāzes tādā apjomā, 
kādā to paredz šie valstu tiesību akti.

Ja nodokļu maksātājam pirms 
pievienošanās šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai radušies zaudējumi, ko var pārnest 
uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem, bet 
kas vēl nav ieskaitīti attiecībā pret peļņu, 
kas apliekama ar nodokli, šos zaudējumus 
var atskaitīt no nodokļa bāzes tādā apjomā, 
kādā to paredz šie valstu tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējs noteikums par izstāšanos no 
sistēmas

svītrots

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvus 
un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstoši sistēmas 
noteikumiem, ja vien šajā direktīvā nav 
paredzēts citādi.

Or. fr

Grozījums Nr. 185
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
49. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējs noteikums par izstāšanos no 
sistēmas

svītrots

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvus 
un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstoši sistēmas 
noteikumiem, ja vien šajā direktīvā nav 
paredzēts citādi.

Or. pt

Grozījums Nr. 186
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējs noteikums par izstāšanos no 
sistēmas

svītrots

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvus 
un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstoši sistēmas 
noteikumiem, ja vien šajā direktīvā nav 
paredzēts citādi.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta, un izstāšanās no sistēmas nav iespējama.

Grozījums Nr. 187
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvus 
un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstoši sistēmas 
noteikumiem, ja vien šajā direktīvā nav 
paredzēts citādi.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvus un 
pasīvus atzīst ar to vērtību, kas aprēķināta 
atbilstoši sistēmas noteikumiem, ja vien 
šajā direktīvā nav paredzēts citādi.

Ja tiek mainīta uzņēmuma juridiskā forma 
un uz to vairs nav attiecināmi šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas noteikumi, tā 
aktīvus un pasīvus atzīst ar to vērtību, kas 
aprēķināta atbilstoši sistēmas noteikumiem, 
ja vien šajā direktīvā nav paredzēts citādi.

Or. de

Grozījums Nr. 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, viņš drīkst 
atkārtoti pievienoties attiecīgajai sistēmai 
pēc vismaz trīs gadiem.

Or. en
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Pamatojums

Laika perioda noteikšana ir nepieciešama, lai samazinātu agresīvas nodokļu plānošanas 
risku KKUINB un dalībvalsts UIN sistēmas kombinēšanas un biežas pārejas no vienas 
sistēmas uz otru dēļ.

Grozījums Nr. 190
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatlīdzekļi, kas tiek amortizēti kā 
portfelis

svītrots

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvu 
portfeli saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu secīgi piemērojamo 
valsts nodokļu tiesību aktu vajadzībām 
atzīst par vienu aktīvu portfeli, kas 
amortizējams, izmantojot samazinošās 
bilances metodi ar ikgadējo likmi 25 %.

Or. fr

Grozījums Nr. 191
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatlīdzekļi, kas tiek amortizēti kā 
portfelis

svītrots

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvu 
portfeli saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu secīgi piemērojamo 
valsts nodokļu tiesību aktu vajadzībām 
atzīst par vienu aktīvu portfeli, kas 
amortizējams, izmantojot samazinošās 
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bilances metodi ar ikgadējo likmi 25 %.

Or. pt

Grozījums Nr. 192
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatlīdzekļi, kas tiek amortizēti kā 
portfelis

svītrots

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvu 
portfeli saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu secīgi piemērojamo 
valsts nodokļu tiesību aktu vajadzībām 
atzīst par vienu aktīvu portfeli, kas 
amortizējams, izmantojot samazinošās 
bilances metodi ar ikgadējo likmi 25 %.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta, un izstāšanās no sistēmas nav iespējama.

Grozījums Nr. 193
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvu 
portfeli saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu secīgi piemērojamo 
valsts nodokļu tiesību aktu vajadzībām 
atzīst par vienu aktīvu portfeli, kas 

svītrots
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amortizējams, izmantojot samazinošās 
bilances metodi ar ikgadējo likmi 25 %.

Or. pt

Grozījums Nr. 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs izstājas no šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas, tā aktīvu 
portfeli saskaņā ar šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu secīgi piemērojamo valsts nodokļu 
tiesību aktu vajadzībām atzīst par vienu 
aktīvu portfeli, kas amortizējams, 
izmantojot samazinošās bilances metodi ar 
ikgadējo likmi 25 %.

Ja tiek mainīta uzņēmuma juridiskā forma 
un uz to vairs nav attiecināmi šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas noteikumi, tā 
aktīvu portfeli saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu secīgi piemērojamo 
valsts nodokļu tiesību aktu vajadzībām 
atzīst par vienu aktīvu portfeli, kas 
amortizējams, izmantojot samazinošās 
bilances metodi ar ikgadējo likmi 25 %.

Or. de

Grozījums Nr. 195
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtermiņa līgumi, izstājoties no sistēmas svītrots
Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no sistēmas, no ilgtermiņa līgumiem 
izrietošus ieņēmumus un izdevumus 
traktē atbilstoši secīgi piemērojamiem 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem. Taču nedrīkst atkārtoti 
ņemt vērā ieņēmumus un izdevumus, kas 
jau ņemti vērā nodokļu vajadzībām šajā 
direktīvā paredzētajā sistēmā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 196
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtermiņa līgumi, izstājoties no sistēmas svītrots
Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no sistēmas, no ilgtermiņa līgumiem 
izrietošus ieņēmumus un izdevumus 
traktē atbilstoši secīgi piemērojamiem 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem. Taču nedrīkst atkārtoti 
ņemt vērā ieņēmumus un izdevumus, kas 
jau ņemti vērā nodokļu vajadzībām šajā 
direktīvā paredzētajā sistēmā.

Or. pt

Grozījums Nr. 197
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtermiņa līgumi, izstājoties no sistēmas svītrots
Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no sistēmas, no ilgtermiņa līgumiem 
izrietošus ieņēmumus un izdevumus 
traktē atbilstoši secīgi piemērojamiem 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem. Taču nedrīkst atkārtoti 
ņemt vērā ieņēmumus un izdevumus, kas 
jau ņemti vērā nodokļu vajadzībām šajā 
direktīvā paredzētajā sistēmā.

Or. fr
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Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta, un izstāšanās no sistēmas nav iespējama.

Grozījums Nr. 198
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no sistēmas, no ilgtermiņa līgumiem 
izrietošus ieņēmumus un izdevumus 
traktē atbilstoši secīgi piemērojamiem 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem. Taču nedrīkst atkārtoti 
ņemt vērā ieņēmumus un izdevumus, kas 
jau ņemti vērā nodokļu vajadzībām šajā 
direktīvā paredzētajā sistēmā.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no sistēmas, no ilgtermiņa līgumiem 
izrietošus ieņēmumus un izdevumus traktē 
atbilstoši secīgi piemērojamiem valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem. Taču nedrīkst atkārtoti ņemt vērā 
ieņēmumus un izdevumus, kas jau ņemti 
vērā nodokļu vajadzībām šajā direktīvā 
paredzētajā sistēmā.

Ja tiek mainīta uzņēmuma juridiskā 
forma un uz to vairs nav attiecināmi
sistēmas noteikumi, no ilgtermiņa 
līgumiem izrietošus ieņēmumus un 
izdevumus traktē atbilstoši secīgi 
piemērojamiem valsts uzņēmumu 
ienākuma nodokļa tiesību aktiem. Taču 
nedrīkst atkārtoti ņemt vērā ieņēmumus un 
izdevumus, kas jau ņemti vērā nodokļu 
vajadzībām šajā direktīvā paredzētajā 
sistēmā.
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Or. de

Grozījums Nr. 200
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzkrājumi un atskaitījumi, izstājoties no 
sistēmas

svītrots

Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no šajā direktīvā paredzētās sistēmas, 
nedrīkst atkārtoti atskaitīt izdevumus, kas 
jau atskaitīti saskaņā ar 25. līdz 27. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 201
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzkrājumi un atskaitījumi, izstājoties no 
sistēmas

svītrots

Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no šajā direktīvā paredzētās sistēmas, 
nedrīkst atkārtoti atskaitīt izdevumus, kas 
jau atskaitīti saskaņā ar 25. līdz 27. pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 202
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
52. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzkrājumi un atskaitījumi, izstājoties no 
sistēmas

svītrots

Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no šajā direktīvā paredzētās sistēmas, 
nedrīkst atkārtoti atskaitīt izdevumus, kas 
jau atskaitīti saskaņā ar 25. līdz 27. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta, un izstāšanās no sistēmas nav iespējama.

Grozījums Nr. 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam, kad nodokļu maksātājs izstājas 
no šajā direktīvā paredzētās sistēmas, 
nedrīkst atkārtoti atskaitīt izdevumus, kas 
jau atskaitīti saskaņā ar 25. līdz 27. pantu.

Ja tiek mainīta uzņēmuma juridiskā 
forma un uz to vairs nav attiecināmi šajā 
direktīvā paredzētās sistēmas noteikumi, 
nedrīkst atkārtoti atskaitīt izdevumus, kas 
jau atskaitīti saskaņā ar 25. līdz 27. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 204
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumi, izstājoties no sistēmas svītrots
Zaudējumus, kas radušies nodokļu 
maksātājam un kas vēl nav ieskaitīti 
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attiecībā pret peļņu, kura apliekama ar 
nodokli, saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzētās sistēmas noteikumiem, pārnes 
uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 205
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumi, izstājoties no sistēmas svītrots
Zaudējumus, kas radušies nodokļu 
maksātājam un kas vēl nav ieskaitīti 
attiecībā pret peļņu, kura apliekama ar 
nodokli, saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzētās sistēmas noteikumiem, pārnes 
uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 206
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumi, izstājoties no sistēmas svītrots
Zaudējumus, kas radušies nodokļu 
maksātājam un kas vēl nav ieskaitīti 
attiecībā pret peļņu, kura apliekama ar 
nodokli, saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzētās sistēmas noteikumiem, pārnes 
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uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu sistēmas piemērošana atbilstošajiem uzņēmumiem (tiem, kas atbilst 
konsolidācijas kritērijiem) ir obligāta, un izstāšanās no sistēmas nav iespējama.

Grozījums Nr. 207
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumus, kas radušies nodokļu 
maksātājam un kas vēl nav ieskaitīti 
attiecībā pret peļņu, kura apliekama ar 
nodokli, saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzētās sistēmas noteikumiem, pārnes 
uz nākamajiem periodiem saskaņā ar 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 208
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
54. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši meitasuzņēmumi svītrots
1. Atbilstoši meitasuzņēmumi ir visi tiešie 
un zemāka līmeņa meitasuzņēmumi, 
kuros mātesuzņēmumam ir šādas tiesības:
(a) tiesības īstenot vairāk nekā 50 % no 
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balsstiesībām;
(b) īpašumtiesības, kas ir vairāk nekā 
75 % no uzņēmuma kapitāla vai vairāk 
nekā 75 % no tiesībām uz peļņu.
2. Šā panta 1. punktā minēto sliekšņu 
aprēķināšanas vajadzībām saistībā ar 
uzņēmumiem, kas nav tieši 
meitasuzņēmumi, piemēro šādus 
noteikumus:
(a) tiklīdz ir sasniegts balsstiesību 
slieksnis attiecībā uz tiešajiem un zemāka 
līmeņa meitasuzņēmumiem, tiek uzskatīts, 
ka mātesuzņēmumam ir 100 % šādu 
tiesību;
(b) tiesības uz peļņu un kapitāla 
īpašumtiesības aprēķina, sareizinot daļas, 
kas tiek turētas tiešajos meitasuzņēmumos 
katrā līmenī. Šajā aprēķinā ņem vērā arī 
īpašumtiesības, kas veido 75 % vai mazāk 
un ko tieši vai netieši tur mātesuzņēmums, 
tostarp tiesības uzņēmumos, kas ir trešo 
valstu rezidenti.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 209
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstoši meitasuzņēmumi ir visi tiešie 
un zemāka līmeņa meitasuzņēmumi, 
kuros mātesuzņēmumam ir šādas tiesības:

svītrots

(a) tiesības īstenot vairāk nekā 50 % no 
balsstiesībām;
(b) īpašumtiesības, kas ir vairāk nekā 
75 % no uzņēmuma kapitāla vai vairāk 
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nekā 75 % no tiesībām uz peļņu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 210
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstoši meitasuzņēmumi ir visi tiešie 
un zemāka līmeņa meitasuzņēmumi, kuros 
mātesuzņēmumam ir šādas tiesības:

1. Atbilstoši meitasuzņēmumi ir visi tiešie 
un zemāka līmeņa meitasuzņēmumi, kuros 
mātesuzņēmumam ir vairāk nekā 50 % 
balsstiesību un tiesības uz peļņu.

Or. pt

Grozījums Nr. 211
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiesības īstenot vairāk nekā 50 % no 
balsstiesībām;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiesības īstenot vairāk nekā 50 % no 
balsstiesībām;

(a) tiesības īstenot vairāk nekā 20 % no 
balsstiesībām;

Or. de

Grozījums Nr. 213
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) īpašumtiesības, kas ir vairāk nekā 
75 % no uzņēmuma kapitāla vai vairāk 
nekā 75 % no tiesībām uz peļņu.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) īpašumtiesības, kas ir vairāk nekā 75 % 
no uzņēmuma kapitāla vai vairāk nekā 
75 % no tiesībām uz peļņu.

(b) īpašumtiesības, kas ir vairāk nekā 25 % 
no uzņēmuma kapitāla vai vairāk nekā 
25 % no tiesībām uz peļņu.

Or. de

Grozījums Nr. 215
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto sliekšņu 
aprēķināšanas vajadzībām saistībā ar 
uzņēmumiem, kas nav tieši 
meitasuzņēmumi, piemēro šādus 
noteikumus:

svītrots

(a) tiklīdz ir sasniegts balsstiesību 
slieksnis attiecībā uz tiešajiem un zemāka 
līmeņa meitasuzņēmumiem, tiek uzskatīts, 
ka mātesuzņēmumam ir 100 % šādu 
tiesību;
(b) tiesības uz peļņu un kapitāla 
īpašumtiesības aprēķina, sareizinot daļas, 
kas tiek turētas tiešajos meitasuzņēmumos 
katrā līmenī. Šajā aprēķinā ņem vērā arī 
īpašumtiesības, kas veido 75 % vai mazāk 
un ko tieši vai netieši tur mātesuzņēmums, 
tostarp tiesības uzņēmumos, kas ir trešo 
valstu rezidenti.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 216
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tiesības uz peļņu un kapitāla 
īpašumtiesības aprēķina, sareizinot daļas, 
kas tiek turētas tiešajos meitasuzņēmumos 
katrā līmenī. Šajā aprēķinā ņem vērā arī 
īpašumtiesības, kas veido 75 % vai mazāk 
un ko tieši vai netieši tur mātesuzņēmums, 
tostarp tiesības uzņēmumos, kas ir trešo 
valstu rezidenti.

(b) tiesības uz peļņu aprēķina, sareizinot 
daļas, kas tiek turētas tiešajos 
meitasuzņēmumos katrā līmenī. Šajā 
aprēķinā ņem vērā arī visas īpašumtiesības, 
ko tieši vai netieši tur mātesuzņēmums, 
tostarp tiesības uzņēmumos, kas ir trešo 
valstu rezidenti.
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Or. pt

Grozījums Nr. 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tiesības uz peļņu un kapitāla 
īpašumtiesības aprēķina, sareizinot daļas, 
kas tiek turētas tiešajos meitasuzņēmumos 
katrā līmenī. Šajā aprēķinā ņem vērā arī 
īpašumtiesības, kas veido 75 % vai mazāk 
un ko tieši vai netieši tur mātesuzņēmums, 
tostarp tiesības uzņēmumos, kas ir trešo 
valstu rezidenti.

(b) tiesības uz peļņu un kapitāla 
īpašumtiesības aprēķina, sareizinot daļas, 
kas tiek turētas tiešajos meitasuzņēmumos 
katrā līmenī. Šajā aprēķinā ņem vērā arī 
īpašumtiesības, kas veido 25 % vai mazāk 
un ko tieši vai netieši tur mātesuzņēmums, 
tostarp tiesības uzņēmumos, kas ir trešo 
valstu rezidenti.

Or. de

Grozījums Nr. 218
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
55. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas izveide svītrots
1. Rezidents nodokļu maksātājs veido 
grupu ar:
(a) visām savām pastāvīgajām 
pārstāvniecībām, kas atrodas citās 
dalībvalstīs;
(b) visām tā atbilstošo meitasuzņēmumu, 
kas ir trešās valsts rezidenti, pastāvīgajām 
pārstāvniecībām, kas atrodas dalībvalstī;
(c) visiem saviem atbilstošajiem 
meitasuzņēmumiem, kas ir rezidenti vienā 
un tajā pašā dalībvalstī vai vairākās 
dalībvalstīs;
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(d) citiem rezidentiem nodokļu 
maksātājiem, kas ir tā paša uzņēmuma, 
kurš ir trešās valsts rezidents un atbilst 
2. panta 2. punkta a) apakšpunkta 
nosacījumiem, atbilstošie 
meitasuzņēmumi.
2. Nerezidents nodokļu maksātājs veido 
grupu attiecībā uz visām savām 
pastāvīgajām pārstāvniecībām, kas 
atrodas dalībvalstīs, un visiem saviem 
atbilstošajiem meitas uzņēmumiem, kas ir 
rezidenti vienā un tajā pašā dalībvalstī vai 
vairākās dalībvalstīs, tostarp savu 
atbilstošo meitas uzņēmumu pastāvīgajām 
pārstāvniecībām, kas atrodas dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 219
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
56. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksātnespēja svītrots
Maksātnespējīgs vai likvidējams 
uzņēmums nevar kļūt par grupas 
dalībnieku. Nodokļu maksātājam, kura 
maksātnespēja ir atzīta vai kurš tiek 
likvidēts, nekavējoties jāizstājas no 
grupas.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.
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Grozījums Nr. 220
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
57. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsolidācijas apjoms svītrots
1. Grupas dalībnieku nodokļa bāzes ir 
konsolidētas.
2. Ja konsolidētā nodokļa bāze ir 
negatīva, zaudējumus pārnes uz 
nākamajiem periodiem un ieskaita pret 
nākamo pozitīvo konsolidēto nodokļa bāzi. 
Ja konsolidētā nodokļa bāze ir pozitīva, to 
sadala atbilstoši 86. līdz 102. pantam.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 221
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja konsolidētā nodokļa bāze ir negatīva, 
zaudējumus pārnes uz nākamajiem 
periodiem un ieskaita pret nākamo 
pozitīvo konsolidēto nodokļa bāzi. Ja 
konsolidētā nodokļa bāze ir pozitīva, to 
sadala atbilstoši 86. līdz 102. pantam.

2. Ja konsolidētā nodokļa bāze ir negatīva, 
zaudējumus pārnes uz nākamo gadu un 
atskaita no nākamās pozitīvās 
konsolidētās nodokļa bāzes. Ja konsolidētā 
nodokļa bāze ir pozitīva, to sadala 
atbilstoši 86. līdz 102. pantam.

Or. pt

Grozījums Nr. 222
Miguel Portas
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Direktīvas priekšlikums
57. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Ja negatīvā konsolidētā nodokļa bāze 
atbilst nodokļa maksātāja pirmajam 
taksācijas gadam, to var pārnest uz 
nākamajiem trīs gadiem, attiecīgā 
gadījumā atskaitot no pozitīvajām 
nodokļa bāzēm. Ja negatīvā konsolidētā 
nodokļa bāze atbilst nodokļa maksātāja 
otrajam taksācijas gadam, to var pārnest 
uz nākamajiem diviem gadiem, attiecīgā 
gadījumā atskaitot no pozitīvajām 
nodokļa bāzēm.

Or. pt

Grozījums Nr. 223
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Konsolidācijā nedrīkst ņemt vērā 
gadus pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās. 
Zaudējumus, kas radušies pirms šīs 
direktīvās spēkā stāšanās, nevar 
konsolidēt.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
57.a pants (jauns)



PE478.376v01-00 106/226 AM\885627LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a pants
Atpakaļejoša spēka neesamība

Konsolidāciju piemēro tikai ar nodokli 
apliekamajiem ienākumiem, kas gūti pēc 
šīs direktīvas spēkā stāšanās.

Or. fr

Grozījums Nr. 225
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
57.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a pants
Zaudējumus nedrīkst pārnest par vairāk 
kā pieciem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
58. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laika grafiks svītrots
1. Visa taksācijas gada laikā nodrošina 
atbilstību 54. pantā minētajiem 
sliekšņiem.
2. Neatkarīgi no 1. punkta nodokļu 
maksātājs kļūst par grupas dalībnieku 
dienā, kad ir sasniegti 54. pantā minētie 
sliekšņi. Sliekšņiem jābūt ievērotiem 



AM\885627LV.doc 107/226 PE478.376v01-00

LV

vismaz deviņus mēnešus pēc kārtas; ja šis 
nosacījums nav izpildīts, nodokļu 
maksātāju traktē tā, it kā tas nekad 
nebūtu bijis grupas dalībnieks.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 227
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta nodokļu 
maksātājs kļūst par grupas dalībnieku 
dienā, kad ir sasniegti 54. pantā minētie 
sliekšņi. Sliekšņiem jābūt ievērotiem
vismaz deviņus mēnešus pēc kārtas; ja šis 
nosacījums nav izpildīts, nodokļu 
maksātāju traktē tā, it kā tas nekad nebūtu 
bijis grupas dalībnieks.

2. Neatkarīgi no 1. punkta nodokļu 
maksātājs kļūst par grupas dalībnieku 
dienā, kad ir sasniegts 54. pantā minētais 
slieksnis. Slieksnim jābūt ievērotam
vismaz deviņus mēnešus pēc kārtas; ja šis 
nosacījums nav izpildīts, nodokļu 
maksātāju traktē tā, it kā tas nekad nebūtu 
bijis grupas dalībnieks.

Or. pt

Grozījums Nr. 228
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta nodokļu 
maksātājs kļūst par grupas dalībnieku 
dienā, kad ir sasniegti 54. pantā minētie 
sliekšņi. Sliekšņiem jābūt ievērotiem 
vismaz deviņus mēnešus pēc kārtas; ja šis 
nosacījums nav izpildīts, nodokļu 

2. Neatkarīgi no 1. punkta nodokļu 
maksātājs kļūst par grupas dalībnieku 
dienā, kad ir sasniegti 54. pantā minētie 
sliekšņi. Sliekšņiem jābūt ievērotiem 
vismaz divpadsmit mēnešus pēc kārtas; ja 
šis nosacījums nav izpildīts, nodokļu 
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maksātāju traktē tā, it kā tas nekad nebūtu 
bijis grupas dalībnieks.

maksātāju traktē tā, it kā tas nekad nebūtu 
bijis grupas dalībnieks.

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas iekšējo darījumu izslēgšana svītrots
1. Aprēķinot konsolidēto nodokļa bāzi, 
ignorē peļņu un zaudējumus, kas izriet no 
darījumiem, kuri veikti tieši starp grupas 
dalībniekiem.
2. Lai konstatētu, ka pastāv grupas 
iekšējais darījums, abām darījuma pusēm 
jābūt grupas dalībniekiem darījuma 
veikšanas laikā un saistīto ieņēmumu un 
izdevumu atzīšanas laikā.
3. Grupas izmanto konsekventu un 
pienācīgi dokumentētu metodi grupas 
iekšējo darījumu iegrāmatošanai. Grupas 
var mainīt šo metodi tikai pamatotu 
komerciālu iemeslu dēļ taksācijas gada 
sākumā.
4. Grupas iekšējo darījumu 
iegrāmatošanas metode ļauj identificēt 
visus pārvedumus un pārdevumus grupas 
iekšienē par zemākajām izmaksām un 
vērtību nodokļu vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.
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Grozījums Nr. 230
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Grupas izmanto konsekventu un 
pienācīgi dokumentētu metodi grupas 
iekšējo darījumu iegrāmatošanai. Grupas 
var mainīt šo metodi tikai pamatotu 
komerciālu iemeslu dēļ taksācijas gada 
sākumā.

svītrots

Or. lt

Grozījums Nr. 231
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Grupas iekšējo darījumu 
iegrāmatošanas metode ļauj identificēt 
visus pārvedumus un pārdevumus grupas 
iekšienē par zemākajām izmaksām un 
vērtību nodokļu vajadzībām.

svītrots

Or. lt

Grozījums Nr. 232
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieturamie nodokļi un nodokļi izcelsmes 
vietā

svītrots
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Darījumiem grupas dalībnieku starpā 
neuzliek ieturamos nodokļus vai citus 
nodokļus izcelsmes vietā.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 233
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
61. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatlīdzekļi, pievienojoties grupai svītrots
Ja nodokļu maksātājs ir neamortizējamu 
vai atsevišķi amortizējamu pamatlīdzekļu 
ekonomiskais īpašnieks dienā, kad tas 
pievienojas grupai, un ja grupas 
dalībnieks atsavina kādu no šiem aktīviem 
piecu gadu laikā pēc šīs dienas, 
atsavināšanas gadā veic korekciju tā 
grupas dalībnieka iedalītajā daļā, kuram 
bija ekonomiskās īpašumtiesības uz šiem 
aktīviem pievienošanās dienā. Šādas 
atsavināšanas ieņēmumus pieskaita 
iedalītajai daļai, un atskaita izmaksas, kas 
saistītas ar neamortizējamiem aktīviem, 
un amortizējamo aktīvu vērtību nodokļu 
vajadzībām.
Šādu korekciju veic arī attiecībā uz 
finanšu aktīviem, izņemot daļas 
radniecīgos uzņēmumos, līdzdalības daļu 
un pašu akcijas.
Ja uzņēmējdarbības reorganizācijas 
rezultātā nodokļu maksātājs vairs 
nepastāv vai tam vairs nav pastāvīgas 
pārstāvniecības dalībvalstī, kuras 
rezidents tas bija dienā, kad tas 
pievienojās grupai, šā panta noteikumu 
piemērošanas vajadzībām uzskata, ka tam 
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tur ir pastāvīga pārstāvniecība.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 234
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
62. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtermiņa līgumi, pievienojoties grupai svītrots
Ieņēmumus un izdevumus, kas saskaņā ar 
24. panta 2. un 3. punktu bija uzkrāti, 
pirms nodokļu maksātājs pievienojās 
grupai, bet vēl nebija iekļauti nodokļa 
aprēķinā saskaņā ar piemērojamiem 
valsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
tiesību aktiem, pieskaita iedalītajai daļai 
vai atskaita no tās atbilstīgi valsts tiesību 
aktos paredzētajam laika grafikam.
No iedalītās daļas atskaita ieņēmumus, 
kas saskaņā ar piemērojamiem valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem, pirms nodokļu maksātājs 
pievienojās grupai, tika aplikti ar nodokli, 
kas pārsniedz nodokļa apmēru atbilstīgi 
24. panta 2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 235
Danuta Jazłowiecka



PE478.376v01-00 112/226 AM\885627LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
63. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzkrājumi un atskaitījumi, pievienojoties 
grupai

svītrots

Izdevumus, ko aptver 25., 26. un 27. pants 
un kas radušies saistībā ar darbību vai 
darījumiem, kas veikti, pirms nodokļu 
maksātājs pievienojās grupai, bet par ko 
nav veikti uzkrājumi vai atskaitījumi 
saskaņā ar piemērojamiem valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļu tiesību 
aktiem, atskaita tikai attiecībā pret 
nodokļu maksātāja iedalīto daļu, ja vien 
tie nav radušies vairāk nekā piecus gadus 
pēc tam, kad nodokļu maksātājs 
pievienojās grupai.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 236
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
64. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumi, pievienojoties grupai svītrots
Nesegtus zaudējumus, kas nodokļu 
maksātājam vai pastāvīgai pārstāvniecībai 
radušies saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem vai saskaņā ar valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem pirms pievienošanās grupai, 
nedrīkst ieskaitīt pret konsolidēto nodokļa 
bāzi. Šādus zaudējumus pārnes uz 
nākamajiem periodiem, un tos var 
ieskaitīt pret iedalīto daļu attiecīgi 



AM\885627LV.doc 113/226 PE478.376v01-00

LV

saskaņā ar 43. pantu vai valsts uzņēmumu 
ienākuma nodokļa tiesību aktiem, kas 
būtu piemērojami nodokļu maksātājam, ja 
nebūtu šajā direktīvā paredzētās sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 237
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
65. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas pastāvēšanas izbeigšana svītrots
Ja grupas pastāvēšana tiek izbeigta, 
taksācijas gadu uzskata par beigušos. 
Grupas konsolidēto nodokļa bāzi un 
jebkādus nesegtus zaudējumus attiecina 
uz katru grupas dalībnieku saskaņā ar 86. 
līdz 102. pantu, izmantojot sadalījuma
faktorus, kas piemērojami taksācijas 
gadam, kurā grupa beidz pastāvēt.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 238
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
66. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumi pēc grupas pastāvēšanas svītrots
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izbeigšanas
Pēc grupas pastāvēšanas izbeigšanas 
zaudējumus traktē šādā veidā:
(a) ja nodokļu maksātājs paliek šajā 
direktīvā paredzētajā sistēmā, bet ārpus 
grupas, zaudējumus pārnes uz 
nākamajiem periodiem un ieskaita 
saskaņā ar 43. pantu;
(b) ja nodokļu maksātājs pievienojas citai 
grupai, zaudējumus pārnes uz 
nākamajiem periodiem un ieskaita 
attiecībā pret tā iedalīto daļu;
(c) ja nodokļu maksātājs izstājas no 
sistēmas, zaudējumus pārnes uz 
nākamajiem periodiem un ieskaita 
atbilstoši valsts uzņēmumu ienākuma 
nodokļa tiesību aktiem, kas kļūst 
piemērojami, tā, it kā šie zaudējumi būtu 
radušies, kamēr nodokļu maksātājam bija 
piemērojami šādi tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 239
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja nodokļu maksātājs paliek šajā 
direktīvā paredzētajā sistēmā, bet ārpus 
grupas, zaudējumus pārnes uz nākamajiem 
periodiem un ieskaita saskaņā ar 43. pantu;

a) ja nodokļu maksātājs nepieder vairs 
nevienai grupai, zaudējumus pārnes uz 
nākamajiem periodiem un ieskaita saskaņā 
ar 43. pantu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 240
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja nodokļu maksātājs paliek šajā 
direktīvā paredzētajā sistēmā, bet ārpus 
grupas, zaudējumus pārnes uz nākamajiem 
periodiem un ieskaita saskaņā ar 43. pantu;

(a) ja nodokļu maksātājs paliek ārpus 
grupas, zaudējumus pārnes uz nākamajiem 
periodiem un ieskaita saskaņā ar 43. pantu;

Or. pt

Grozījums Nr. 241
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja nodokļu maksātājs izstājas no 
sistēmas, zaudējumus pārnes uz 
nākamajiem periodiem un ieskaita 
atbilstoši valsts uzņēmumu ienākuma 
nodokļa tiesību aktiem, kas kļūst 
piemērojami, tā, it kā šie zaudējumi būtu 
radušies, kamēr nodokļu maksātājam bija 
piemērojami šādi tiesību akti.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 242
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja nodokļu maksātājs izstājas no 
sistēmas, zaudējumus pārnes uz 

svītrots



PE478.376v01-00 116/226 AM\885627LV.doc

LV

nākamajiem periodiem un ieskaita 
atbilstoši valsts uzņēmumu ienākuma 
nodokļa tiesību aktiem, kas kļūst 
piemērojami, tā, it kā šie zaudējumi būtu 
radušies, kamēr nodokļu maksātājam bija 
piemērojami šādi tiesību akti.

Or. pt

Grozījums Nr. 243
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
67. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatlīdzekļi, izstājoties no grupas svītrots
Ja neamortizējami vai atsevišķi 
amortizējami pamatlīdzekļi, izņemot tos, 
kas radīja samazinātu atbrīvojumu 
saskaņā ar 75. pantu, tiek atsavināti trīs 
gadu laikā pēc tam, kad nodokļu 
maksātājs, kam ir ekonomiskās 
īpašumtiesības uz šiem aktīviem, izstājās 
no grupas, ieņēmumus pieskaita grupas 
konsolidētajai nodokļa bāzei 
atsavināšanas gadā, bet atskaita izmaksas, 
kas saistītas ar neamortizējamiem 
aktīviem, un amortizējamu aktīvu vērtību 
nodokļu vajadzībām.
Tādu pašu noteikumu piemēro finanšu 
aktīviem, izņemot radniecīgu uzņēmumu 
akcijas, līdzdalības daļu un pašu akcijas.
Tādā apjomā, kādā atsavināšanas 
ieņēmumus pieskaita grupas 
konsolidētajai nodokļa bāzei, tos citādi 
neapliek ar nodokli.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.
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Grozījums Nr. 244
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
68. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašradīti nemateriālie aktīvi svītrots
Ja nodokļu maksātājs, kas ir viena vai 
vairāku pašradītu nemateriālo aktīvu 
ekonomiskais īpašnieks, izstājas no 
grupas, summu, kas vienāda ar 
izmaksām, kuras radušās saistībā ar šiem 
aktīviem pētniecības, izstrādes, 
tirdzniecības un reklāmas jomā 
iepriekšējos piecos gados, pieskaita 
atlikušo grupas dalībnieku konsolidētajai 
nodokļa bāzei. Taču pieskaitītā summa 
nepārsniedz aktīvu vērtību brīdī, kad 
nodokļu maksātājs izstājas no grupas. Šīs 
izmaksas attiecina uz izstājušos nodokļu 
maksātāju un traktē saskaņā ar valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību 
aktiem, kas kļūst piemērojami nodokļu 
maksātājam, vai, ja tas paliek šajā 
direktīvā paredzētajā sistēmā, saskaņā ar 
šīs direktīvas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 245
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
68. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nodokļu maksātājs, kas ir viena vai Ja nodokļu maksātājs, kas ir viena vai 
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vairāku pašradītu nemateriālo aktīvu 
ekonomiskais īpašnieks, izstājas no grupas, 
summu, kas vienāda ar izmaksām, kuras 
radušās saistībā ar šiem aktīviem 
pētniecības, izstrādes, tirdzniecības un 
reklāmas jomā iepriekšējos piecos gados, 
pieskaita atlikušo grupas dalībnieku 
konsolidētajai nodokļa bāzei. Taču 
pieskaitītā summa nepārsniedz aktīvu 
vērtību brīdī, kad nodokļu maksātājs 
izstājas no grupas. Šīs izmaksas attiecina 
uz izstājušos nodokļu maksātāju un traktē 
saskaņā ar valsts uzņēmumu ienākuma 
nodokļa tiesību aktiem, kas kļūst 
piemērojami nodokļu maksātājam, vai, ja 
tas paliek šajā direktīvā paredzētajā 
sistēmā, saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem.

vairāku pašradītu nemateriālo aktīvu 
ekonomiskais īpašnieks, izstājas no grupas, 
summu, kas vienāda ar izmaksām, kuras 
radušās saistībā ar šiem aktīviem 
pētniecības, izstrādes, tirdzniecības un 
reklāmas jomā iepriekšējos piecos gados, 
pieskaita atlikušo grupas dalībnieku 
konsolidētajai nodokļa bāzei. Taču 
pieskaitītā summa nepārsniedz aktīvu 
vērtību brīdī, kad nodokļu maksātājs 
izstājas no grupas. Šīs izmaksas attiecina 
uz izstājušos nodokļu maksātāju un traktē 
saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 246
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
69. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumi, izstājoties no grupas svītrots
Nekādus zaudējumus neattiecina uz 
grupas dalībnieku, kas izstājas no grupas.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 247
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
70. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmumu reorganizācijas grupas 
ietvaros

svītrots

1. Uzņēmuma reorganizācija grupas 
ietvaros vai nodokļu maksātāja, kurš ir 
grupas dalībnieks, juridiskās adreses 
pārcelšana nerada peļņu vai zaudējumus 
konsolidētās nodokļa bāzes noteikšanas 
vajadzībām. Piemēro 59. panta 3. punktu.
2. Neatkarīgi no 1. punkta, ja pēc 
uzņēmuma reorganizācijas vai vairākiem 
darījumiem grupas dalībnieku starpā divu 
gadu periodā būtībā visi nodokļu 
maksātāja aktīvi tiek pārvesti uz citu 
dalībvalsti un ievērojami mainās aktīvu 
faktors, piemēro šādus noteikumus.
Piecu gadu laikā pēc nodošanas nodotos 
aktīvus attiecina uz tā nodokļu maksātāja 
aktīvu faktoru, kas šos aktīvus nodevis, tik 
ilgi, kamēr kāds grupas dalībnieks 
joprojām paliek aktīvu ekonomiskais 
īpašnieks. Ja nodokļu maksātājs vairs 
nepastāv vai tam vairs nav pastāvīgas 
pārstāvniecības dalībvalstī, no kuras tika 
nodoti aktīvi, šā panta noteikumu 
piemērošanas vajadzībām uzskata, ka tam 
tur ir pastāvīga pārstāvniecība.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 248
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zaudējumu traktējums, ja notiek svītrots
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uzņēmumu reorganizācija divu vai 
vairāku grupu starpā
1. Ja uzņēmumu reorganizācijas rezultātā 
viena vai vairākas grupas vai divi vai 
vairāki grupas dalībnieki kļūst par citas 
grupas dalībniekiem, jebkādus iepriekš 
pastāvējušās grupas vai grupu nesegtos 
zaudējumus attiecina uz katru šādas citas 
grupas dalībnieku atbilstoši 86. līdz 
102. pantam, izmantojot faktorus, kas 
piemērojami taksācijas gadam, kurā 
notika uzņēmumu reorganizācija, un šos 
zaudējumus pārnes uz nākamajiem 
gadiem.
2. Ja divi vai vairāki galvenie nodokļu 
maksātāji apvienojas Padomes Direktīvas 
2009/133/EK19 2. panta a) punkta i) un 
ii) apakšpunkta izpratnē, jebkādus 
nesegtos grupas zaudējumus attiecina uz 
tās dalībniekiem atbilstoši 86. līdz 
102. pantam, izmantojot faktorus, kas 
piemērojami taksācijas gadam, kurā 
notiek apvienošanās, un šos zaudējumus
pārnes uz nākamajiem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 249
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
72. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbrīvojums ar progresiju svītrots
Neskarot 75. pantu, ieņēmumus, kas ir 
atbrīvoti no aplikšanas ar nodokļiem 
saskaņā ar 11. panta c), d) vai 
e) apakšpunktu, var ņemt vērā, nosakot 
nodokļu maksātājam piemērojamo 
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nodokļu likmi.

Or. de

Grozījums Nr. 250
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
72. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbrīvojums ar progresiju svītrots
Neskarot 75. pantu, ieņēmumus, kas ir 
atbrīvoti no aplikšanas ar nodokļiem 
saskaņā ar 11. panta c), d) vai 
e) apakšpunktu, var ņemt vērā, nosakot 
nodokļu maksātājam piemērojamo 
nodokļu likmi.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 251
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 75. pantu, ieņēmumus, kas ir 
atbrīvoti no aplikšanas ar nodokļiem 
saskaņā ar 11. panta c), d) vai
e) apakšpunktu, var ņemt vērā, nosakot 
nodokļu maksātājam piemērojamo nodokļu 
likmi.

Neskarot 75. pantu, ieņēmumus, kas ir 
atbrīvoti no aplikšanas ar nodokļiem 
saskaņā ar 11. panta e) apakšpunktu, var 
ņemt vērā, nosakot nodokļu maksātājam 
piemērojamo nodokļu likmi.

Or. pt
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Grozījums Nr. 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
73. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārejas klauzula svītrots
Šīs direktīvas 11. panta c), d) vai 
e) apakšpunktu nepiemēro, ja uz 
saimniecisko vienību, kas sadalīja peļņu, 
saimniecisko vienību, kuras akcijas tiek 
atsavinātas, vai pastāvīgo pārstāvniecību 
šīs saimnieciskās vienības rezidences 
valstī vai pastāvīgās pārstāvniecības 
atrašanās vietas valstī attiecās viens no 
šiem noteikumiem:
(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas 
ir mazāka par 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, 
kura piemērojama dalībvalstīs;
(b) speciāls režīms šajā trešā valstī, kas 
pieļauj ievērojami zemāku nodokļu 
uzlikšanas līmeni nekā vispārējais režīms.
Komisija katru gadu publicē vidējo 
likumisko uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmi, kas piemērojama dalībvalstīs. Tā 
tiek aprēķināta kā aritmētiskais vidējais.
Šā panta un 81. un 82. panta 
piemērošanas vajadzībām likmes 
grozījumus pirmo reizi piemēro nodokļu 
maksātājiem to taksācijas gadā, kas sākas 
pēc grozījuma.

Or. de

Grozījums Nr. 253
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
73. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārejas klauzula svītrots
Šīs direktīvas 11. panta c), d) vai 
e) apakšpunktu nepiemēro, ja uz 
saimniecisko vienību, kas sadalīja peļņu, 
saimniecisko vienību, kuras akcijas tiek 
atsavinātas, vai pastāvīgo pārstāvniecību 
šīs saimnieciskās vienības rezidences 
valstī vai pastāvīgās pārstāvniecības 
atrašanās vietas valstī attiecās viens no 
šiem noteikumiem:
(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas 
ir mazāka par 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, 
kura piemērojama dalībvalstīs;
(b) speciāls režīms šajā trešā valstī, kas 
pieļauj ievērojami zemāku nodokļu 
uzlikšanas līmeni nekā vispārējais režīms.
Komisija katru gadu publicē vidējo 
likumisko uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmi, kas piemērojama dalībvalstīs. Tā 
tiek aprēķināta kā aritmētiskais vidējais. 
Šā panta un 81. un 82. panta 
piemērošanas vajadzībām likmes 
grozījumus pirmo reizi piemēro nodokļu 
maksātājiem to taksācijas gadā, kas sākas 
pēc grozījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 11. panta c), d) vai
e) apakšpunktu nepiemēro, ja uz 

Šīs direktīvas 11. panta e) apakšpunktu 
nepiemēro, ja uz saimniecisko vienību, kas 
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saimniecisko vienību, kas sadalīja peļņu, 
saimniecisko vienību, kuras akcijas tiek 
atsavinātas, vai pastāvīgo pārstāvniecību 
šīs saimnieciskās vienības rezidences valstī 
vai pastāvīgās pārstāvniecības atrašanās 
vietas valstī attiecās viens no šiem 
noteikumiem:

sadalīja peļņu, saimniecisko vienību, kuras 
akcijas tiek atsavinātas, vai pastāvīgo 
pārstāvniecību šīs saimnieciskās vienības 
rezidences valstī vai pastāvīgās 
pārstāvniecības atrašanās vietas valstī 
attiecās viens no šiem noteikumiem:

Or. pt

Grozījums Nr. 255
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, 
kura piemērojama dalībvalstīs;

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 20 %;

Or. pt

Grozījums Nr. 256
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, kura 
piemērojama dalībvalstīs;

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 100 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, kura 
piemērojama dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 257
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, kura 
piemērojama dalībvalstīs;

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 70 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, kura 
piemērojama dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 258
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija katru gadu publicē vidējo 
likumisko uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmi, kas piemērojama dalībvalstīs. Tā 
tiek aprēķināta kā aritmētiskais vidējais. 
Šā panta un 81. un 82. panta 
piemērošanas vajadzībām likmes 
grozījumus pirmo reizi piemēro nodokļu 
maksātājiem to taksācijas gadā, kas sākas 
pēc grozījuma.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 259
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
74. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārvalstu pastāvīgās pārstāvniecības 
ienākuma aprēķināšana

svītrots

Ja 73. pants piemērojams trešā valstī 
esošas pastāvīgas pārstāvniecības 
ienākumiem, tās ieņēmumus, izdevumus 
un citus atskaitāmos posteņus nosaka 
atbilstīgi šajā direktīvā paredzētās 
sistēmas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 260
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
75. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Liegums atbrīvot no nodokļiem akciju 
atsavināšanu

svītrots

Ja akciju atsavināšanas rezultātā nodokļu 
maksātājs izstājas no grupas un ja šis 
nodokļu maksātājs kārtējā vai iepriekšējos 
taksācijas gados grupas iekšējā darījumā 
ir iegādājies vienu vai vairākus 
pamatlīdzekļus, kas nav aktīvi, kas 
amortizējami kā portfelis, summu, kas 
atbilst šiem aktīviem, izslēdz no 
atbrīvojuma, ja vien netiek pierādīts, ka 
iekšējie grupas darījumi veikti pamatotu 
komerciālu iemeslu dēļ.
No atbrīvojuma izslēdzamā summa ir 
aktīva vai aktīvu tirgus vērtība nodošanas 
brīdī, no kuras atņemta aktīvu vērtība 
nodokļu vajadzībām vai 20. pantā minētās 
izmaksas, kas saistītas ar 
pamatlīdzekļiem, kuri nav amortizējami.
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Ja atsavināto akciju faktiskais īpašnieks ir 
nerezidents nodokļu maksātājs vai 
uzņēmums, kas nav nodokļu maksātājs, 
tiek uzskatīts, ka nodokļu maksātājs, kas 
turēja aktīvus pirms pirmajā daļā minētā 
grupas iekšējā darījuma, ir saņēmis aktīva 
vai aktīvu tirgus vērtību nodošanas brīdī, 
no kuras atņemta vērtība nodokļu
vajadzībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 261
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
75. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Liegums atbrīvot no nodokļiem akciju 
atsavināšanu

svītrots

Ja akciju atsavināšanas rezultātā nodokļu 
maksātājs izstājas no grupas un ja šis 
nodokļu maksātājs kārtējā vai iepriekšējos 
taksācijas gados grupas iekšējā darījumā 
ir iegādājies vienu vai vairākus 
pamatlīdzekļus, kas nav aktīvi, kas 
amortizējami kā portfelis, summu, kas 
atbilst šiem aktīviem, izslēdz no 
atbrīvojuma, ja vien netiek pierādīts, ka 
iekšējie grupas darījumi veikti pamatotu 
komerciālu iemeslu dēļ.
No atbrīvojuma izslēdzamā summa ir 
aktīva vai aktīvu tirgus vērtība nodošanas 
brīdī, no kuras atņemta aktīvu vērtība 
nodokļu vajadzībām vai 20. pantā minētās 
izmaksas, kas saistītas ar 
pamatlīdzekļiem, kuri nav amortizējami.
Ja atsavināto akciju faktiskais īpašnieks ir 
nerezidents nodokļu maksātājs vai 
uzņēmums, kas nav nodokļu maksātājs, 
tiek uzskatīts, ka nodokļu maksātājs, kas 
turēja aktīvus pirms pirmajā daļā minētā 
grupas iekšējā darījuma, ir saņēmis aktīva 
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vai aktīvu tirgus vērtību nodošanas brīdī, 
no kuras atņemta vērtība nodokļu 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 262
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akciju atsavināšanas rezultātā nodokļu 
maksātājs izstājas no grupas un ja šis 
nodokļu maksātājs kārtējā vai iepriekšējos 
taksācijas gados grupas iekšējā darījumā 
ir iegādājies vienu vai vairākus 
pamatlīdzekļus, kas nav aktīvi, kas 
amortizējami kā portfelis, summu, kas 
atbilst šiem aktīviem, izslēdz no 
atbrīvojuma, ja vien netiek pierādīts, ka 
iekšējie grupas darījumi veikti pamatotu 
komerciālu iemeslu dēļ.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 263
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No atbrīvojuma izslēdzamā summa ir 
aktīva vai aktīvu tirgus vērtība nodošanas 
brīdī, no kuras atņemta aktīvu vērtība 
nodokļu vajadzībām vai 20. pantā minētās 

svītrots
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izmaksas, kas saistītas ar 
pamatlīdzekļiem, kuri nav amortizējami.

Or. pt

Grozījums Nr. 264
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atsavināto akciju faktiskais īpašnieks ir 
nerezidents nodokļu maksātājs vai 
uzņēmums, kas nav nodokļu maksātājs, 
tiek uzskatīts, ka nodokļu maksātājs, kas 
turēja aktīvus pirms pirmajā daļā minētā 
grupas iekšējā darījuma, ir saņēmis aktīva 
vai aktīvu tirgus vērtību nodošanas brīdī, 
no kuras atņemta vērtība nodokļu 
vajadzībām.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 265
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procenti, autoratlīdzības un citi ienākumi, 
kas aplikti ar nodokli izcelsmes vietā

svītrots

1. Ja nodokļu maksātājs gūst ienākumus, 
kas aplikti ar nodokli citā dalībvalstī vai 
trešā valstī un kas nav ienākumi, kuri 
atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli saskaņā 
ar 11. panta c), d) vai e) apakšpunktu, ir 
pieļaujams atskaitījums no šāda nodokļu 
maksātāja nodokļu saistībām.
2. Atskaitījumu sadala starp grupas 
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dalībniekiem atbilstoši formulai, kas 
piemērojama konkrētajā taksācijas gadā 
saskaņā ar 86. līdz 102. pantu.
3. Atskaitījumu aprēķina atsevišķi katrai 
dalībvalstij vai trešai valstij, kā arī katram 
ienākumu veidam. Tas nedrīkst pārsniegt 
summu, kas rodas, ienākumam, kurš 
attiecināts uz nodokļu maksātāju vai uz 
pastāvīgo pārstāvniecību, piemērojot tās 
dalībvalsts uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmi, kas ir nodokļu maksātāja 
rezidences valsts vai kurā atrodas 
pastāvīgā pārstāvniecība.
4. Aprēķinot atskaitījumu, ienākumu 
summu samazina par saistītajiem 
atskaitāmajiem izdevumiem, kas tiek 
uzskatīti par 2 % no attiecīgās summas, ja 
vien nodokļu maksātājs nepierāda citādi.
5. Atskaitījums par nodokļu saistībām 
trešā valstī nedrīkst pārsniegt nodokļu 
maksātāja galīgās uzņēmumu ienākuma 
nodokļa saistības, ja vien nolīgums starp 
nodokļu maksātāja rezidences dalībvalsti 
un trešo valsti neparedz citādi.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 266
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nodokļu maksātājs gūst ienākumus, 
kas aplikti ar nodokli citā dalībvalstī vai 
trešā valstī un kas nav ienākumi, kuri 
atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli saskaņā 
ar 11. panta c), d) vai e) apakšpunktu, ir 
pieļaujams atskaitījums no šāda nodokļu 

1. Ja nodokļu maksātājs gūst ienākumus, 
kas aplikti ar nodokli citā dalībvalstī vai 
trešā valstī un kas nav ienākumi, kuri 
atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli saskaņā 
ar 11. panta e) apakšpunktu, ir pieļaujams 
atskaitījums no šāda nodokļu maksātāja 
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maksātāja nodokļu saistībām. nodokļu saistībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 267
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aprēķinot atskaitījumu, ienākumu 
summu samazina par saistītajiem 
atskaitāmajiem izdevumiem, kas tiek 
uzskatīti par 2 % no attiecīgās summas, ja 
vien nodokļu maksātājs nepierāda citādi.

4. Aprēķinot atskaitījumu, ienākumu 
summu samazina par saistītajiem 
atskaitāmajiem izdevumiem, kas tiek 
uzskatīti par 0,5 % no attiecīgās summas, 
ja vien nodokļu maksātājs nepierāda citādi.

Or. pt

Grozījums Nr. 268
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atskaitījums par nodokļu saistībām trešā 
valstī nedrīkst pārsniegt nodokļu maksātāja 
galīgās uzņēmumu ienākuma nodokļa 
saistības, ja vien nolīgums starp nodokļu 
maksātāja rezidences dalībvalsti un trešo 
valsti neparedz citādi.

5. Atskaitījums par nodokļu saistībām trešā 
valstī nedrīkst pārsniegt nodokļu maksātāja 
galīgās uzņēmumu ienākuma nodokļa 
saistības.

Or. pt

Grozījums Nr. 269
Danuta Jazłowiecka
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Direktīvas priekšlikums
77. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieturamais nodoklis svītrots
Procentus un autoratlīdzības, ko nodokļu 
maksātājs samaksājis kādam saņēmējam 
ārpus grupas, var aplikt ar ieturamu 
nodokli nodokļu maksātāja dalībvalstī 
atbilstoši piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem un jebkādai piemērojamai 
konvencijai par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu. Ieturamo nodokli 
sadala starp dalībvalstīm atbilstoši 
formulai, kas piemērojama taksācijas 
gadā, kurā tiek uzlikts nodoklis, saskaņā 
ar 86. līdz 102. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 270
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mākslīgus darījumus, kuru veikšanas 
vienīgais nolūks ir izvairīties no aplikšanas 
ar nodokli, ignorē nodokļa bāzes 
aprēķināšanas vajadzībām.

Pierādītus „mākslīgus” darījumus, kuru 
veikšanas nolūks ir izvairīties no 
aplikšanas ar nodokli, izmantojot 
nelikumīgus līdzekļus, ignorē nodokļa 
bāzes aprēķināšanas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 40 % no vidējās likumiskās
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, kura 
piemērojama dalībvalstīs;

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par minimālo šajā direktīvā 
paredzēto uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmi;

Or. de

Grozījums Nr. 272
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, 
kura piemērojama dalībvalstīs;

(a) peļņas nodoklis atbilstoši šīs trešās 
valsts vispārējam režīmam ar likumisku 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka par 20 %;

Or. pt

Grozījums Nr. 273
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saskaņā ar trešās valsts vispārējo 
režīmu ir paredzēts peļņas nodoklis, kura 
likumiskā uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likme ir mazāka par 40 % no vidējās 
likumiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa 

(a) saskaņā ar trešās valsts vispārējo 
režīmu ir paredzēts peļņas nodoklis, kura 
likumiskā uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likme ir mazāka par 70 % no vidējās 
likumiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa 
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likmes, kas piemērojama dalībvalstīs; likmes, kas piemērojama dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 274
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no 1. punkta procenti, kas 
samaksāti saimnieciskajai vienībai, kas ir 
rezidente trešā valstī, ar kuru nav 
nolīguma par informācijas apmaiņu, kas 
būtu salīdzināma ar informācijas 
apmaiņu pēc pieprasījuma, kā paredzēts 
Direktīvā 2011/16/ES, ir atskaitāmi par 
summu, kura nepārsniedz summu, kas 
būtu paredzēta starp neatkarīgiem 
uzņēmumiem, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

svītrots

(a) šo procentu summa ir iekļauta 
nodokļa bāzē kā saistītā uzņēmuma 
ienākumi atbilstoši 82. pantam;
(b) procenti ir samaksāti uzņēmumam, 
kura galvenās kategorijas akcijas tiek 
regulāri tirgotas vienā vai vairākās atzītās 
fondu biržās;
(c) procenti ir samaksāti saimnieciskajai 
vienībai, kas tās rezidences valstī ir 
iesaistīta aktīvā tirdzniecībā vai 
uzņēmējdarbībā. Tas jāsaprot kā 
neatkarīga saimnieciska darbība, ko veic 
peļņas nolūkā un kuras kontekstā 
amatpersonas un darbinieki veic būtiskas 
vadības un operatīvās darbības.

Or. fr

Grozījums Nr. 275
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no 1. punkta procenti, kas 
samaksāti saimnieciskajai vienībai, kas ir 
rezidente trešā valstī, ar kuru nav nolīguma 
par informācijas apmaiņu, kas būtu 
salīdzināma ar informācijas apmaiņu pēc 
pieprasījuma, kā paredzēts 
Direktīvā 2011/16/ES, ir atskaitāmi par 
summu, kura nepārsniedz summu, kas 
būtu paredzēta starp neatkarīgiem 
uzņēmumiem, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

3. Procenti, kas samaksāti saimnieciskajai 
vienībai, kas ir rezidente trešā valstī, ar 
kuru nav nolīguma par informācijas 
apmaiņu, kas būtu salīdzināma ar 
informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, kā 
paredzēts Direktīvā 2011/16/ES, nav
atskaitāmi.

Or. de

Grozījums Nr. 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šo procentu summa ir iekļauta 
nodokļa bāzē kā saistītā uzņēmuma 
ienākumi atbilstoši 82. pantam;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) procenti ir samaksāti uzņēmumam, 
kura galvenās kategorijas akcijas tiek 

svītrots
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regulāri tirgotas vienā vai vairākās atzītās 
fondu biržās;

Or. de

Grozījums Nr. 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) procenti ir samaksāti saimnieciskajai 
vienībai, kas tās rezidences valstī ir 
iesaistīta aktīvā tirdzniecībā vai 
uzņēmējdarbībā. Tas jāsaprot kā 
neatkarīga saimnieciska darbība, ko veic 
peļņas nolūkā un kuras kontekstā 
amatpersonas un darbinieki veic būtiskas 
vadības un operatīvās darbības.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nodokļa bāzē iekļauj saimnieciskās 
vienības, kas ir rezidente trešā valstī, 
nesadalītos ienākumus, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

1. Nodokļa bāzē proporcionāli iekļauj 
saimnieciskās vienības, kas ir rezidente 
trešā valstī, nesadalītos ienākumus, ja ir 
ievēroti šādi nosacījumi:

Or. de

Grozījums Nr. 280
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Direktīvas priekšlikums
82. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodokļu maksātājs pats vai kopā ar 
saviem saistītajiem uzņēmumiem tur tiešu 
vai netiešu dalību vairāk nekā 50 % 
balsstiesību apmērā vai tam pieder vairāk 
nekā 50 % no kapitāla, vai tas ir tiesīgs 
saņemt vairāk nekā 50 % no šīs 
saimnieciskās vienības peļņas;

(a) nodokļu maksātājs pats vai kopā ar 
saviem saistītajiem uzņēmumiem tur tiešu 
vai netiešu dalību vairāk nekā 20 % 
balsstiesību apmērā vai tam pieder vairāk 
nekā 20 % no kapitāla, vai tas ir tiesīgs 
saņemt vairāk nekā 20 % no šīs 
saimnieciskās vienības peļņas;

Or. de

Grozījums Nr. 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saskaņā ar trešās valsts vispārējo 
režīmu peļņa ir apliekama ar likumisko 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka nekā 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākumu nodokļa likmes, kura 
piemērojama dalībvalstīs, vai 
saimnieciskajai vienībai piemērojams 
speciāls režīms, kas paredz ievērojami 
zemāku līmeni aplikšanai ar nodokli nekā 
vispārējais režīms;

(b) saskaņā ar trešās valsts vispārējo 
režīmu peļņa ir apliekama ar likumisko 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka nekā minimālās likumiskās 
uzņēmumu ienākumu nodokļa likmes vai 
saimnieciskajai vienībai piemērojams 
speciāls režīms, kas paredz ievērojami 
zemāku līmeni aplikšanai ar nodokli nekā 
vispārējais režīms;

Or. de

Grozījums Nr. 282
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saskaņā ar trešās valsts vispārējo 
režīmu peļņa ir apliekama ar likumisko 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka nekā 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākumu nodokļa likmes, 
kura piemērojama dalībvalstīs, vai 
saimnieciskajai vienībai piemērojams 
speciāls režīms, kas paredz ievērojami 
zemāku līmeni aplikšanai ar nodokli nekā 
vispārējais režīms;

(b) saskaņā ar trešās valsts vispārējo 
režīmu peļņa ir apliekama ar likumisko 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka nekā 20 %, vai saimnieciskajai 
vienībai piemērojams speciāls režīms, kas 
paredz ievērojami zemāku līmeni 
aplikšanai ar nodokli nekā vispārējais 
režīms;

Or. pt

Grozījums Nr. 283
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saskaņā ar trešās valsts vispārējo 
režīmu peļņa ir apliekama ar likumisko 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka nekā 40 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākumu nodokļa likmes, kura 
piemērojama dalībvalstīs, vai 
saimnieciskajai vienībai piemērojams 
speciāls režīms, kas paredz ievērojami 
zemāku līmeni aplikšanai ar nodokli nekā 
vispārējais režīms;

(b) saskaņā ar trešās valsts vispārējo 
režīmu peļņa ir apliekama ar likumisko 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas ir 
mazāka nekā 70 % no vidējās likumiskās 
uzņēmumu ienākumu nodokļa likmes, kura 
piemērojama dalībvalstīs, vai 
saimnieciskajai vienībai piemērojams 
speciāls režīms, kas paredz ievērojami 
zemāku līmeni aplikšanai ar nodokli nekā 
vispārējais režīms;

Or. fr

Grozījums Nr. 284
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1. punkts



AM\885627LV.doc 139/226 PE478.376v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nodokļa bāzē ietveramos ienākumus 
aprēķina saskaņā ar 9. līdz 15. pantu. 
Ārvalstu saimnieciskās vienības 
zaudējumus neiekļauj nodokļa bāzē, bet 
pārnes uz nākamajiem periodiem un ņem 
vērā, piemērojot 82. pantu secīgajos gados.

1. Nodokļa bāzē ietveramos ienākumus 
aprēķina saskaņā ar 9. līdz 15. pantu. 
Ārvalstu saimnieciskās vienības 
zaudējumus neiekļauj nodokļa bāzē, bet 
pārnes uz nākamajiem periodiem un ņem 
vērā, piemērojot 82. pantu nākamajā gadā.

Or. pt

Grozījums Nr. 285
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ārvalstu saimnieciskā vienība pēc 
tam sadala peļņu nodokļu maksātājam, 
ienākumu summas, kas iepriekš iekļautas 
nodokļa bāzē saskaņā ar 82. pantu, 
atskaita no nodokļa bāzes, aprēķinot 
nodokļu maksātāja nodokļu saistības par 
sadalītajiem ienākumiem.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 286
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
86. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārēji principi svītrots
1. Konsolidēto nodokļa bāzi sadala starp 
grupas dalībniekiem katrā taksācijas 
gadā, izmantojot sadalījuma formulu. 
Nosakot grupas dalībniekam A iedalīto 
daļu, izmanto šādu formulu, piešķirot 
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vienādu svērumu pārdevumu, darbaspēka 
un aktīvu faktoriem:
formula
2. Grupas konsolidēto nodokļa bāzi sadala 
tikai tad, kad tā ir pozitīva.
3. Aprēķinus konsolidētās nodokļa bāzes 
sadalīšanai veic grupas taksācijas gada 
beigās.
4. 15 dienu vai ilgāku periodu 
kalendārajā mēnesī uzskata par pilnu 
mēnesi.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 287
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsolidēto nodokļa bāzi sadala starp 
grupas dalībniekiem katrā taksācijas gadā, 
izmantojot sadalījuma formulu. Nosakot 
grupas dalībniekam A iedalīto daļu, 
izmanto šādu formulu, piešķirot vienādu 
svērumu pārdevumu, darbaspēka un aktīvu 
faktoriem:

1. Konsolidēto nodokļa bāzi sadala starp 
grupas dalībniekiem katrā taksācijas gadā, 
izmantojot sadalījuma formulu. Nosakot 
grupas dalībniekam A iedalīto daļu, 
izmanto šādu formulu, piešķirot vienādu 
svērumu darbaspēka un aktīvu faktoriem:

Or. en

Grozījums Nr. 288
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsolidēto nodokļa bāzi sadala starp 
grupas dalībniekiem katrā taksācijas gadā, 
izmantojot sadalījuma formulu. Nosakot 
grupas dalībniekam A iedalīto daļu, 
izmanto šādu formulu, piešķirot vienādu 
svērumu pārdevumu, darbaspēka un aktīvu 
faktoriem:

1. Konsolidēto nodokļa bāzi sadala starp 
grupas dalībniekiem katrā taksācijas gadā, 
izmantojot sadalījuma formulu. Nosakot 
grupas dalībniekam A iedalīto daļu, 
izmanto šādu formulu, piešķirot vienādu 
svērumu pārdevumu, darbaspēka un aktīvu 
faktoriem:

Iedalītā daļa A = [1/3 (A 
pārdevumi/grupas pārdevumi)+1/3 (A 
algu saraksts/grupas algu saraksts)+1/3 
(A aktīvi/grupas aktīvi)]*konsolidētā 
nodokļa bāze

Or. pt

Grozījums Nr. 289
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsolidēto nodokļa bāzi sadala starp 
grupas dalībniekiem katrā taksācijas gadā, 
izmantojot sadalījuma formulu. Nosakot 
grupas dalībniekam A iedalīto daļu, 
izmanto šādu formulu, piešķirot vienādu 
svērumu pārdevumu, darbaspēka un aktīvu 
faktoriem:

1. Konsolidēto nodokļa bāzi sadala starp 
grupas dalībniekiem katrā taksācijas gadā, 
izmantojot sadalījuma formulu. Nosakot 
grupas dalībniekam A iedalīto daļu, 
izmanto šādu formulu, aptverot 
pārdevumu, darbaspēka un aktīvu faktorus:

Or. en

Grozījums Nr. 290
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
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86. pants – 1. punkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Or. en

Pamatojums

Formula, kurā pārdevumu, darbaspēka un aktīvu svērums ir attiecīgi 10 %, 45 % un 45 % 
būtu saprātīgāks risinājums divējādā ziņā. Tā rezultātā KKUINB sistēma pārāk neatšķirtos no 
starptautiski pieņemtā principa piešķirt galīgās nodokļa piemērošanas tiesības avota valstij. 
Kā arī tiktu nodrošināts, ka mazajām un vidējām dalībvalstīm ar ierobežotu vietējo tirgu 
netiek radīti nesamērīgi šķēršļi nodokļu bāzes sadalījumā.

Grozījums Nr. 291
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

bāzenod.Kons.
Aktīvi

Aktīvi

3
1

Darbinieku sk.
Darbinieku sk.

2
1

Algu saraksts
Algu saraksts

2
1

3
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3
1
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A

Grupa

A

Grupa

A

Grupa

A
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Or. en

Grozījums Nr. 292
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
87. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības klauzula svītrots
Ja galvenais nodokļu maksātājs vai 
kompetenta iestāde uzskata, ka iedalījuma 
kādam grupas dalībniekam rezultāts 
patiesi neatspoguļo šā grupas dalībnieka 
uzņēmējdarbības apjomu, attiecīgais 
galvenais nodokļu maksātājs vai attiecīgā 
kompetentā iestāde var lūgt alternatīvas 
metodes izmantošanu kā izņēmumu no 
86. pantā paredzētajiem noteikumiem. Ja 
pēc kompetento iestāžu savstarpējas 
apspriešanās un, vajadzības gadījumā, 
pēc apspriešanās saskaņā ar 132. pantu 
visas šīs iestādes vienojas par alternatīvo 
metodi, tā jāizmanto. Galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts informē Komisiju par 
izmantoto alternatīvo metodi.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 293
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
88. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pievienošanās grupai un izstāšanās no tās svītrots
Ja uzņēmums pievienojas grupai vai 
izstājas no tās taksācijas gada laikā, tam 
iedalīto daļu aprēķina proporcionāli, 
ņemot vērā to kalendāro mēnešu skaitu, 
kuros uzņēmums ietilpa grupā taksācijas 
gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
89. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Caurskatāmas saimnieciskās vienības svītrots
Ja nodokļu maksātājam ir daļa 
caurskatāmā saimnieciskajā vienībā, 
faktori, ko izmanto tam iedalītās daļas 
aprēķināšanā, ietver caurskatāmās 
saimnieciskās vienības pārdevumus, algu 
sarakstu un aktīvus proporcionāli 
nodokļu maksātāja dalībai tās peļņā un 
zaudējumos.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 295
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
90. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbaspēka faktora sastāvs svītrots
1. Darbaspēka faktoru veido, no vienas
puses, grupas dalībnieka kopējais algu 
sarakstā iekļauto darbinieku skaits kā 
skaitītājs un grupas algu sarakstā iekļauto 
darbinieku kopējais skaits kā saucējs un, 
no otras puses, grupas dalībnieka 
darbinieku skaits kā skaitītājs un grupas 
darbinieku skaits kā saucējs. Ja atsevišķs 
darbinieks tiek iekļauts grupas dalībnieka 
darbaspēka faktorā, algu saraksta daļa, 
kas attiecas uz šo darbinieku, arī 
jāattiecina uz šā grupas dalībnieka 
darbaspēka faktoru.
2. Darbinieku skaitu novērtē taksācijas 
gada beigās.
3. Darbinieka definīciju nosaka tās 
dalībvalsts tiesību akti, kurā tiek realizēta 
nodarbinātība.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 296
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
90. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbaspēka faktoru veido, no vienas 
puses, grupas dalībnieka kopējais algu 
sarakstā iekļauto darbinieku skaits kā 
skaitītājs un grupas algu sarakstā iekļauto 
darbinieku kopējais skaits kā saucējs un, 
no otras puses, grupas dalībnieka 
darbinieku skaits kā skaitītājs un grupas 
darbinieku skaits kā saucējs. Ja atsevišķs 

1. Darbaspēka faktoru veido grupas 
dalībnieka kopējais algu sarakstā iekļauto 
darbinieku skaits kā skaitītājs un algu 
sarakstā iekļauto darbinieku kopējais skaits 
kā saucējs. Ja atsevišķs darbinieks tiek 
iekļauts grupas dalībnieka darbaspēka 
faktorā, algu saraksta daļa, kas attiecas uz 
šo darbinieku, arī jāattiecina uz šā grupas 
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darbinieks tiek iekļauts grupas dalībnieka 
darbaspēka faktorā, algu saraksta daļa, kas 
attiecas uz šo darbinieku, arī jāattiecina uz 
šā grupas dalībnieka darbaspēka faktoru.

dalībnieka darbaspēka faktoru.

Or. pt

Grozījums Nr. 297
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
90. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbinieku skaitu novērtē taksācijas 
gada beigās.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
90. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darbinieka definīciju nosaka tās 
dalībvalsts tiesību akti, kurā tiek realizēta 
nodarbinātība.

3. Darbinieka definīciju nosaka ES līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 299
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
91. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbinieku un algu saraksta sadalījums svītrots
1. Darbiniekus ietver tā grupas dalībnieka 
darbaspēka faktorā, no kura tie saņem 
atlīdzību.
2. Neatkarīgi no 1. punkta, ja darbinieki 
fiziski īsteno savu nodarbinātību cita 
grupas dalībnieka kontroles un atbildības 
ietvaros, un šis dalībnieks nav tas, no 
kura viņi saņem atlīdzību, tad šos 
darbiniekus un uz viņiem attiecināmo 
algu saraksta summu ietver pirmā grupas 
dalībnieka darbaspēka faktorā.
Šo noteikumu piemēro tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
(a) šī nodarbinātība nepārtraukti ilgst 
vismaz trīs mēnešus;
(b) šādi darbinieki veido vismaz 5 % no tā 
grupas dalībnieka kopējā darbinieku 
skaita, no kura tie saņem atlīdzību.
3. Neatkarīgi no 1. punkta darbinieki 
ietver personas, kas, lai gan tās tieši 
nenodarbina kāds grupas dalībnieks, veic 
uzdevumus, kuri ir līdzīgi tiem, ko veic 
darbinieki.
4. Termins „algu saraksts” ietver algu, 
prēmijas un visas citas kompensācijas 
darbiniekiem, tostarp saistītās pensiju un 
sociālās apdrošināšanas izmaksas, ko sedz 
darba devējs.
5. Algu saraksta izmaksas novērtē par 
šādu izdevumu summu, kas tiek traktēta 
kā tāda, ko darba devējs var atskaitīt 
taksācijas gadā.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.
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Grozījums Nr. 300
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbiniekus ietver tā grupas dalībnieka 
darbaspēka faktorā, no kura tie saņem 
atlīdzību.

1. Algu sarakstu, kas attiecas uz
darbiniekiem, ietver tā grupas dalībnieka 
darbaspēka faktorā, no kura tie saņem 
atlīdzību.

Or. pt

Grozījums Nr. 301
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 1. punkta, ja darbinieki 
fiziski īsteno savu nodarbinātību cita 
grupas dalībnieka kontroles un atbildības 
ietvaros, un šis dalībnieks nav tas, no kura 
viņi saņem atlīdzību, tad šos darbiniekus
un uz viņiem attiecināmo algu saraksta 
summu ietver pirmā grupas dalībnieka 
darbaspēka faktorā.

Neatkarīgi no 1. punkta, ja darbinieki 
fiziski īsteno savu nodarbinātību cita 
grupas dalībnieka kontroles un atbildības 
ietvaros, un šis dalībnieks nav tas, no kura 
viņi saņem atlīdzību, un uz viņiem 
attiecināmo algu saraksta summu ietver 
pirmā grupas dalībnieka darbaspēka 
faktorā.

Or. pt

Grozījums Nr. 302
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 2. punkts – otrā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) šādi darbinieki veido vismaz 5 % no tā 
grupas dalībnieka kopējā darbinieku 

(b) algas saraksts, kas attiecas uz šādiem 
darbiniekiem, veido vismaz 5 % no tā 
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skaita, no kura tie saņem atlīdzību. grupas dalībnieka algas saraksta kopējā
apjoma, no kura tie saņem atlīdzību.

Or. pt

Grozījums Nr. 303
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
91.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

91.a pants Ierobežojumi, kas attiecas uz 
likumiskajām uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmēm  
Likumiskās uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmes vispārējo sistēmu ietvaros 
ir robežās no 25 % līdz 35 % visās 
dalībvalstīs.

Or. pt

Grozījums Nr. 304
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
92. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aktīvu faktora sastāvs svītrots
1. Aktīvu faktoru veido visu materiālo 
pamatlīdzekļu, kas pieder grupas 
dalībniekam vai ko tas īrē vai nomā, 
vidējā vērtība kā skaitītājs un visu 
materiālo pamatlīdzekļu, kas pieder 
grupai vai ko tā īrē vai nomā, vidējā 
vērtība kā saucējs.
2. Piecu gadu laikā pēc tam, kad nodokļu 
maksātājs ir pievienojies esošai vai jaunai 
grupai, tā aktīvu faktors ietver arī kopējās 
izmaksas, kas nodokļu maksātājam 



PE478.376v01-00 150/226 AM\885627LV.doc

LV

radušās par pētniecību, izstrādi, 
tirdzniecību un reklāmu sešu gadu laikā 
pirms tā pievienošanās grupai.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 305
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aktīvu sadalījums svītrots
1. Aktīvu ietver tā ekonomiskā īpašnieka 
aktīvu faktorā. Ja nav iespējams noteikt 
ekonomisko īpašnieku, aktīvu ietver 
juridiskā īpašnieka aktīvu faktorā.
2. Neatkarīgi no 1. punkta, ja aktīvu 
faktiski neizmanto tā ekonomiskais 
īpašnieks, aktīvu ietver tā grupas 
dalībnieka faktorā, kas faktiski izmanto 
aktīvu. Taču šo noteikumu piemēro tikai 
aktīviem, kas veido vairāk nekā 5 % no 
grupas dalībnieka, kas faktiski izmanto šo 
aktīvu, visu materiālo pamatlīdzekļu 
vērtības nodokļu vajadzībām.
3. Izņemot nomas gadījumus starp grupas 
dalībniekiem, nomātos aktīvus ietver tā 
grupas dalībnieka aktīvu faktorā, kurš ir 
aktīva iznomātājs vai nomnieks. Tas pats 
attiecas uz īrētiem aktīviem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.
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Grozījums Nr. 306
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
94. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējums svītrots
1. Zemi un citus neamortizējamus 
materiālos pamatlīdzekļus novērtē par to 
sākotnējām izmaksām.
2. Atsevišķi amortizējamus materiālos 
pamatlīdzekļus novērtē par vidējo no to 
vērtības nodokļu vajadzībām taksācijas 
gada sākumā un taksācijas gada beigās.
Ja viena vai vairāku grupas iekšējo 
darījumu rezultātā atsevišķi amortizējams 
materiālais pamatlīdzeklis ir ietverts kāda 
grupas dalībnieka aktīvu faktorā mazāk 
nekā uz taksācijas gadu, vērā ņemamo 
vērtību aprēķina, ņemot vērā pilnu 
mēnešu skaitu.
3. Pamatlīdzekļu portfeli novērtē par 
vidējo no tā vērtības nodokļu vajadzībām 
taksācijas gada sākumā un taksācijas 
gada beigās.
4. Ja aktīva īrnieks vai nomnieks nav tā 
ekonomiskais īpašnieks, tas novērtē īrētos 
vai nomātos aktīvus kā astoņkārtīgu tīro 
ikgadējo veicamo īres vai nomas 
maksājumu, no kura atskaitītas summas, 
kas saņemamas no apakšīres vai 
apakšnomas.
Ja grupas dalībnieks izīrē vai iznomā 
kādu aktīvu, bet nav tā ekonomiskais 
īpašnieks, tas novērtē izīrētos vai 
iznomātos aktīvus kā astoņkārtīgu tīro 
ikgadējo veicamo īres vai nomas 
maksājumu.
5. Ja pēc pārveduma grupas iekšienē tajā 
pašā vai iepriekšējā taksācijas gadā 
grupas dalībnieks pārdod aktīvu ārpus 
grupas, šo aktīvu ietver nododošā grupas 
dalībnieka aktīvu faktorā par periodu 
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starp grupas iekšējo pārvedumu un 
pārdošanu ārpus grupas. Šo noteikumu 
nepiemēro, ja attiecīgie grupas dalībnieki 
pierāda, ka pārvedums grupas iekšienē 
veikts patiesu komerciālu iemeslu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
94. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zemi un citus neamortizējamus 
materiālos pamatlīdzekļus novērtē par to 
sākotnējām izmaksām.

1. Zemi un citus neamortizējamus 
materiālos pamatlīdzekļus novērtē par to 
pašreizējo tirgus vērtību.

Or. de

Grozījums Nr. 308
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
94. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zemi un citus neamortizējamus 
materiālos pamatlīdzekļus novērtē par to 
sākotnējām izmaksām.

1. Zemi un citus neamortizējamus 
materiālos pamatlīdzekļus novērtē par to 
neto iegrāmatoto vērtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 309
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
95. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārdevumu faktora sastāvs svītrots
1. Pārdevumu faktoru veido grupas 
dalībnieka (tostarp pastāvīgas 
pārstāvniecības, kuras pastāvēšana atzīta 
ar 70. panta 2. punkta otro daļu) kopējie 
pārdevumi kā skaitītājs un grupas kopējie 
pārdevumi kā saucējs.
2. Pārdevumi ir ieņēmumi no visas preču 
pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 
pēc atlaižu piemērošanas un pārdoto 
preču atgriešanas, izņemot pievienotās 
vērtības nodokli un citus nodokļus un 
nodevas. Atbrīvotie ieņēmumi, procenti, 
dividendes, autoratlīdzības un ieņēmumi 
no pamatlīdzekļu atsavināšanas nav 
jāietver pārdevumu faktorā, ja vien tie nav 
ieņēmumi, kas gūti parastā tirdzniecībā 
vai uzņēmējdarbībā. Nav jāietver preču 
pārdošana un pakalpojumu sniegšana 
grupas iekšienē.
3. Pārdevumus novērtē saskaņā ar 
22. pantu.

Or. en

Pamatojums

Dalīšanas mehānismam jābūt pēc iespējas vienkāršākam, taisnīgākam un grūtāk 
manipulējamam. Pārdevumu faktors rada būtiskas problēmas, un pārdevumu formula ir 
jāsvītro.  Pārdevumi sadalījumā pa galamērķiem būtu pāreja no pašreizējā principa piešķirt 
galīgās nodokļa piemērošanas tiesības avota valstij, kas ir bijis ESAO darba pamatā 
starptautiskās nodokļu piemērošanas jomā. Pārdevumu faktors, balstoties uz sadalījumu pa 
galamērķiem, būtu diezgan vienkārši manipulējams un visticamāk kļūtu par iemeslu 
sarežģītiem noteikumiem par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Grozījums Nr. 310
Danuta Jazłowiecka
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Direktīvas priekšlikums
95. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārdevumu faktora sastāvs svītrots
1. Pārdevumu faktoru veido grupas 
dalībnieka (tostarp pastāvīgas 
pārstāvniecības, kuras pastāvēšana atzīta 
ar 70. panta 2. punkta otro daļu) kopējie 
pārdevumi kā skaitītājs un grupas kopējie 
pārdevumi kā saucējs.
2. Pārdevumi ir ieņēmumi no visas preču 
pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 
pēc atlaižu piemērošanas un pārdoto 
preču atgriešanas, izņemot pievienotās 
vērtības nodokli un citus nodokļus un 
nodevas. Atbrīvotie ieņēmumi, procenti, 
dividendes, autoratlīdzības un ieņēmumi 
no pamatlīdzekļu atsavināšanas nav 
jāietver pārdevumu faktorā, ja vien tie nav 
ieņēmumi, kas gūti parastā tirdzniecībā 
vai uzņēmējdarbībā. Nav jāietver preču 
pārdošana un pakalpojumu sniegšana 
grupas iekšienē.
3. Pārdevumus novērtē saskaņā ar 
22. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 311
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārdevumi sadalījumā pa galamērķiem svītrots
1. Preču pārdevumus ietver tā grupas 
dalībnieka pārdevumu faktorā, kurš 



AM\885627LV.doc 155/226 PE478.376v01-00

LV

atrodas dalībvalstī, kurā beidzas preču 
nosūtīšana vai transportēšana personai, 
kas tās iegādājas. Ja šo vietu nevar 
identificēt, preču pārdevumus attiecina uz 
grupas dalībnieku, kurš atrodas 
dalībvalstī, kurā ir pēdējā identificējamā 
preču atrašanās vieta.
2. Pakalpojumu sniegšanu ietver tā 
grupas dalībnieka pārdevumu faktorā, 
kurš atrodas dalībvalstī, kurā fiziski tiek 
realizēti pakalpojumi.
3. Ja pārdevumu faktorā tiek iekļauti 
atbrīvotie ieņēmumi, procenti, dividendes, 
autoratlīdzības un ieņēmumi no aktīvu 
atsavināšanas, tos attiecina uz saņēmēju.
4. Ja nav grupas dalībnieka dalībvalstī, 
kurā preces tiek piegādātas vai kurā tiek 
sniegti pakalpojumi, vai ja preces tiek 
piegādātas vai pakalpojumi tiek sniegti 
trešā valstī, pārdevumus ietver visu 
grupas dalībnieku pārdevumu faktorā 
proporcionāli to darbaspēka un aktīvu 
faktoriem.
5. Ja dalībvalstī, kurā tiek piegādātas 
preces vai sniegti pakalpojumi, ir vairāk 
nekā viens grupas dalībnieks, pārdevumus 
ietver visu šajā dalībvalstī esošu grupas 
dalībnieku pārdevumu faktorā 
proporcionāli to darbaspēka un aktīvu 
faktoriem.

Or. en

Pamatojums

Pārdevumu faktors rada būtiskas problēmas, un pārdevumu formula ir jāsvītro. Pārdevumi 
sadalījumā pa galamērķiem būtu pāreja no pašreizējā principa piešķirt galīgās nodokļa 
piemērošanas tiesības avota valstij, kas ir bijis ESAO darba pamatā starptautiskās nodokļu 
piemērošanas jomā. Pārdevumu faktors, balstoties uz sadalījumu pa galamērķiem, būtu 
diezgan vienkārši manipulējams un visticamāk kļūtu par iemeslu sarežģītiem noteikumiem par 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pārdevējam reizēm ir grūti vai pat neiespējami 
apstiprināt pārdevuma galamērķi.
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Grozījums Nr. 312
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārdevumi sadalījumā pa galamērķiem svītrots
1. Preču pārdevumus ietver tā grupas 
dalībnieka pārdevumu faktorā, kurš 
atrodas dalībvalstī, kurā beidzas preču 
nosūtīšana vai transportēšana personai, 
kas tās iegādājas. Ja šo vietu nevar 
identificēt, preču pārdevumus attiecina uz 
grupas dalībnieku, kurš atrodas 
dalībvalstī, kurā ir pēdējā identificējamā 
preču atrašanās vieta.
2. Pakalpojumu sniegšanu ietver tā 
grupas dalībnieka pārdevumu faktorā, 
kurš atrodas dalībvalstī, kurā fiziski tiek 
realizēti pakalpojumi.
3. Ja pārdevumu faktorā tiek iekļauti 
atbrīvotie ieņēmumi, procenti, dividendes, 
autoratlīdzības un ieņēmumi no aktīvu 
atsavināšanas, tos attiecina uz saņēmēju.
4. Ja nav grupas dalībnieka dalībvalstī, 
kurā preces tiek piegādātas vai kurā tiek 
sniegti pakalpojumi, vai ja preces tiek 
piegādātas vai pakalpojumi tiek sniegti 
trešā valstī, pārdevumus ietver visu 
grupas dalībnieku pārdevumu faktorā 
proporcionāli to darbaspēka un aktīvu 
faktoriem.
5. Ja dalībvalstī, kurā tiek piegādātas 
preces vai sniegti pakalpojumi, ir vairāk 
nekā viens grupas dalībnieks, pārdevumus 
ietver visu šajā dalībvalstī esošu grupas 
dalībnieku pārdevumu faktorā
proporcionāli to darbaspēka un aktīvu 
faktoriem.

Or. en
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Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 313
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
97. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumi par faktoru aprēķināšanu svītrots
Komisija var pieņemt tiesību aktus, kuros 
nosaka detalizētus noteikumus par 
darbaspēka, aktīvu un pārdevumu faktoru 
aprēķināšanu, darbinieku un algu 
saraksta, aktīvu un pārdevumu 
attiecināšanu uz attiecīgo faktoru un 
aktīvu novērtēšanu. Šos īstenojošos 
tiesību aktus pieņem saskaņā ar 
131. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 314
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt tiesību aktus, kuros 
nosaka detalizētus noteikumus par 
darbaspēka, aktīvu un pārdevumu faktoru 
aprēķināšanu, darbinieku un algu saraksta, 
aktīvu un pārdevumu attiecināšanu uz 
attiecīgo faktoru un aktīvu novērtēšanu. 

Komisija var pieņemt tiesību aktus, kuros 
nosaka detalizētus noteikumus par 
darbaspēka un aktīvu faktoru 
aprēķināšanu, darbinieku un algu saraksta, 
aktīvu attiecināšanu uz attiecīgo faktoru un 
aktīvu novērtēšanu. Šos īstenojošos tiesību 
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Šos īstenojošos tiesību aktus pieņem 
saskaņā ar 131. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

aktus pieņem saskaņā ar 131. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
98. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu iestādes svītrots
1. Šādas iestādes uzskata par finanšu 
iestādēm:
(a) kredītiestādes, kam atļauts darboties 
Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2006/48/EK20;
(b) iestādes, izņemot apdrošināšanas 
sabiedrības, kā definēts 99. pantā, kuras 
tur finanšu aktīvus, kas veido 80 % vai 
vairāk no to kopējiem pamatlīdzekļiem, kā 
novērtēts saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem.
2. Finanšu iestādes aktīvu faktors ietver 
10 % no finanšu aktīvu vērtības, izņemot 
līdzdalības daļas un pašu akcijas. 
Finanšu aktīvus ietver tā grupas 
dalībnieka aktīvu faktorā, kura reģistros 
tie bija iegrāmatoti, kad šī iestāde kļuva 
par grupas dalībnieku.
3. Finanšu iestādes pārdevumu faktors 
ietver 10 % no tās ieņēmumiem procentu, 
maksu, komisijas maksu un ieņēmumu no 
vērtspapīriem veidā, izņemot pievienotās 
vērtības nodokli un citus nodokļus un 
nodevas. 96. panta 2. punkta vajadzībām 
uzskata, ka nodrošināta aizdevuma 
gadījumā finanšu pakalpojumi tiek sniegti 
dalībvalstī, kurā atrodas nodrošinājums, 
vai, ja šādu dalībvalsti nevar identificēt, 
dalībvalstī, kurā ir reģistrēts 
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nodrošinājums. Citi finanšu pakalpojumi 
tiek uzskatīti par sniegtiem dalībvalstī, 
kurā atrodas aizņēmējs vai persona, kas 
maksā maksas, komisijas maksas vai citus 
ieņēmumus. Ja nevar identificēt 
aizņēmēju vai personu, kas maksā 
maksas, komisijas maksas vai citus 
ieņēmumus, vai ja nevar identificēt 
dalībvalsti, kurā atrodas vai ir reģistrēts
nodrošinājums, pārdevumus attiecina uz 
visiem grupas dalībniekiem proporcionāli 
to darbaspēka un aktīvu faktoriem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 316
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
99. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas sabiedrības svītrots
1. Termins „apdrošināšanas sabiedrības” 
nozīmē uzņēmumus, kam atļauts 
darboties dalībvalstīs saskaņā ar 
Direktīvu 73/239/EEK par nedzīvības 
apdrošināšanu, Direktīvu 2002/83/EK par 
dzīvības apdrošināšanu un 
Direktīvu 2005/68/EK par 
pārapdrošināšanu.
2. Apdrošināšanas sabiedrību aktīvu 
faktors ietver 10 % no finanšu aktīvu 
vērtības, kā paredzēts 98. panta 2. punktā.
3. Apdrošināšanas sabiedrību pārdevumu 
faktors ietver 10 % no visām nopelnītajām 
prēmijām, bez pārapdrošināšanas, iedalīto 
ieguldījumu atdeves, kas pārvesta no 
netehnisko rezervju konta, citām 
tehniskajām rezervēm, bez 
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pārapdrošināšanas, un ieguldījumu 
ieņēmumiem, maksām un komisijas 
maksām, izņemot pievienotās vērtības 
nodokli, citus nodokļus un nodevas. 
96. panta 2. punkta vajadzībām uzskata, 
ka apdrošināšanas pakalpojumi tiek 
sniegti polises turētāja dalībvalstī. Citus 
pārdevumus attiecina uz visiem grupas 
dalībniekiem proporcionāli to darbaspēka 
un aktīvu faktoriem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 317
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
100. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nafta un gāze svītrots
Neatkarīgi no 96. panta 1., 2. un 
3. punkta grupas dalībnieka, kura 
pamatdarbība ir naftas vai gāzes izpēte vai 
ražošana, pārdevumus attiecina uz grupas 
dalībnieku dalībvalstī, kurā nafta vai gāze 
tiks iegūta vai saražota.
Neatkarīgi no 96. panta 4. un 5. punkta, 
ja naftas un gāzes izpētes vai ražošanas 
vietas dalībvalstī nav grupas dalībnieka 
vai ja izpēte vai ražošana notiek trešā 
valstī, kurā grupas dalībniekam, kurš veic 
naftas un gāzes izpēti vai ražošanu, nav 
pastāvīgas pārstāvniecības, pārdevumus 
attiecina uz šo grupas dalībnieku.

Or. en
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Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 318
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
101. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kuģošana, iekšzemes ūdensceļu 
transports un gaisa satiksme

svītrots

Grupas dalībnieka, kura pamatdarbība ir 
kuģu vai gaisa kuģu ekspluatācija 
starptautiskajā satiksmē vai iekšzemes 
ūdensceļu transportā iesaistītu laivu 
ekspluatācija, ieņēmumi, izdevumi un citi 
atskaitāmie posteņi nav sadalāmi saskaņā 
ar 86. pantā minēto formulu, bet 
attiecināmi uz šo grupas dalībnieku. Šādu 
grupas dalībnieku izslēdz no sadalījuma 
formulas aprēķina.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 319
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
102. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Posteņi, kas atskaitāmi attiecībā pret 
iedalīto daļu

svītrots

Iedalīto daļu koriģē par šādiem 
posteņiem:
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(a) nesegtie zaudējumi, kas nodokļu 
maksātājam radušies pirms pievienošanās 
šajā direktīvā paredzētajai sistēmai, kā 
noteikts 64. pantā;
(b) nesegtie zaudējumi, kas radušies 
grupas līmenī, kā noteikts 64. pantā 
saistībā ar 66. panta b) apakšpunktu un 
71. pantu;
(c) summas, kas saistītas ar pamatlīdzekļu 
atsavināšanu, kā noteikts 61. pantā, 
ieņēmumi un izdevumi, kas saistīti ar 
ilgtermiņa līgumiem, kā noteikts 
62. pantā, un nākamo periodu izdevumi, 
kā noteikts 63. pantā;
(d) apdrošināšanas sabiedrību gadījumā 
— fakultatīvas tehniskās rezerves, kā 
noteikts 30. panta c) apakšpunktā;
(e) šīs direktīvas III pielikumā minētie 
nodokļi, ja atskaitījums ir paredzēts 
saskaņā ar valsts noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 320
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
103. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodokļu saistības svītrots
Katra grupas dalībnieka nodokļu saistības 
ir valsts nodokļa likmes piemērošanas 
iedalītajai daļai rezultāts, kas koriģēts 
saskaņā ar 102. pantu un pēc tam 
samazināts par atskaitījumiem, kas 
noteikti 76. pantā.

Or. en
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Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 321
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
104. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai

svītrots

1. Atsevišķs nodokļu maksātājs izvēlas 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai, iesniedzot paziņojumu 
kompetentajai iestādei dalībvalstī, kuras 
rezidents tas ir, vai, attiecībā uz 
nerezidenta nodokļu maksātāja pastāvīgu 
pārstāvniecību, dalībvalstī, kurā atrodas šī 
pārstāvniecība. Grupas gadījumā 
galvenais nodokļu maksātājs sniedz 
paziņojumu grupas vārdā galvenajai 
nodokļu iestādei.
Šādu paziņojumu iesniedz vismaz trīs 
mēnešus pirms tā taksācijas gada sākuma, 
kurā nodokļu maksātājs vai grupa vēlas 
sākt piemērot sistēmu.
2. Paziņojumam par izvēli pievienoties 
sistēmai jāaptver visi grupas locekļi. Taču 
no grupas var izslēgt kuģniecības 
uzņēmumus, kam piemēro speciālu 
nodokļu režīmu.
3. Galvenā nodokļu iestāde nekavējoties 
pārsūta paziņojumu par izvēli pievienoties 
sistēmai visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuru rezidenti ir 
nodokļu maksātāji vai kur reģistrēti 
nodokļu maksātāji. Šīs iestādes viena 
mēneša laikā pēc pārsūtīšanas var 
iesniegt galvenajai nodokļu iestādei savus 
viedokļus un jebkādu svarīgu informāciju 
par paziņojuma par izvēli pievienoties 
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sistēmai derīgumu un aptvērumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 322
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
104. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai

svītrots

1. Atsevišķs nodokļu maksātājs izvēlas 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai, iesniedzot paziņojumu 
kompetentajai iestādei dalībvalstī, kuras 
rezidents tas ir, vai, attiecībā uz 
nerezidenta nodokļu maksātāja pastāvīgu 
pārstāvniecību, dalībvalstī, kurā atrodas šī 
pārstāvniecība. Grupas gadījumā 
galvenais nodokļu maksātājs sniedz 
paziņojumu grupas vārdā galvenajai 
nodokļu iestādei.
Šādu paziņojumu iesniedz vismaz trīs 
mēnešus pirms tā taksācijas gada sākuma, 
kurā nodokļu maksātājs vai grupa vēlas 
sākt piemērot sistēmu.
2. Paziņojumam par izvēli pievienoties 
sistēmai jāaptver visi grupas locekļi. Taču 
no grupas var izslēgt kuģniecības 
uzņēmumus, kam piemēro speciālu 
nodokļu režīmu.
3. Galvenā nodokļu iestāde nekavējoties 
pārsūta paziņojumu par izvēli pievienoties 
sistēmai visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuru rezidenti ir 
nodokļu maksātāji vai kur reģistrēti 
nodokļu maksātāji. Šīs iestādes viena 
mēneša laikā pēc pārsūtīšanas var 
iesniegt galvenajai nodokļu iestādei savus 
viedokļus un jebkādu svarīgu informāciju 
par paziņojuma par izvēli pievienoties 
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sistēmai derīgumu un aptvērumu.

Or. fr

Pamatojums

Ja sistēma ir obligāta, paziņojuma sūtīšanai nav jēgas.

Grozījums Nr. 323
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
104. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai

svītrots

1. Atsevišķs nodokļu maksātājs izvēlas 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai, iesniedzot paziņojumu 
kompetentajai iestādei dalībvalstī, kuras 
rezidents tas ir, vai, attiecībā uz 
nerezidenta nodokļu maksātāja pastāvīgu 
pārstāvniecību, dalībvalstī, kurā atrodas šī 
pārstāvniecība. Grupas gadījumā 
galvenais nodokļu maksātājs sniedz 
paziņojumu grupas vārdā galvenajai 
nodokļu iestādei.
Šādu paziņojumu iesniedz vismaz trīs 
mēnešus pirms tā taksācijas gada sākuma, 
kurā nodokļu maksātājs vai grupa vēlas 
sākt piemērot sistēmu.
2. Paziņojumam par izvēli pievienoties 
sistēmai jāaptver visi grupas locekļi. Taču 
no grupas var izslēgt kuģniecības 
uzņēmumus, kam piemēro speciālu 
nodokļu režīmu.
3. Galvenā nodokļu iestāde nekavējoties 
pārsūta paziņojumu par izvēli pievienoties 
sistēmai visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuru rezidenti ir 
nodokļu maksātāji vai kur reģistrēti 
nodokļu maksātāji. Šīs iestādes viena 
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mēneša laikā pēc pārsūtīšanas var 
iesniegt galvenajai nodokļu iestādei savus 
viedokļus un jebkādu svarīgu informāciju 
par paziņojuma par izvēli pievienoties 
sistēmai derīgumu un aptvērumu.

Or. pt

Grozījums Nr. 324
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
104. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai

svītrots

1. Atsevišķs nodokļu maksātājs izvēlas 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai, iesniedzot paziņojumu 
kompetentajai iestādei dalībvalstī, kuras 
rezidents tas ir, vai, attiecībā uz 
nerezidenta nodokļu maksātāja pastāvīgu 
pārstāvniecību, dalībvalstī, kurā atrodas šī 
pārstāvniecība. Grupas gadījumā 
galvenais nodokļu maksātājs sniedz 
paziņojumu grupas vārdā galvenajai 
nodokļu iestādei.
Šādu paziņojumu iesniedz vismaz trīs 
mēnešus pirms tā taksācijas gada sākuma, 
kurā nodokļu maksātājs vai grupa vēlas 
sākt piemērot sistēmu.
2. Paziņojumam par izvēli pievienoties 
sistēmai jāaptver visi grupas locekļi. Taču 
no grupas var izslēgt kuģniecības 
uzņēmumus, kam piemēro speciālu 
nodokļu režīmu.
3. Galvenā nodokļu iestāde nekavējoties 
pārsūta paziņojumu par izvēli pievienoties 
sistēmai visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuru rezidenti ir 
nodokļu maksātāji vai kur reģistrēti 
nodokļu maksātāji. Šīs iestādes viena 
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mēneša laikā pēc pārsūtīšanas var 
iesniegt galvenajai nodokļu iestādei savus 
viedokļus un jebkādu svarīgu informāciju 
par paziņojuma par izvēli pievienoties 
sistēmai derīgumu un aptvērumu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
104. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par izvēli pievienoties sistēmai Paziņojums par sistēmas piemērojamību

Or. de

Grozījums Nr. 326
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
104. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķs nodokļu maksātājs izvēlas 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai, iesniedzot paziņojumu 
kompetentajai iestādei dalībvalstī, kuras 
rezidents tas ir, vai, attiecībā uz 
nerezidenta nodokļu maksātāja pastāvīgu 
pārstāvniecību, dalībvalstī, kurā atrodas šī 
pārstāvniecība. Grupas gadījumā 
galvenais nodokļu maksātājs sniedz 
paziņojumu grupas vārdā galvenajai 
nodokļu iestādei.

svītrots
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Or. pt

Grozījums Nr. 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
104. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķs nodokļu maksātājs izvēlas 
pievienoties šajā direktīvā paredzētajai 
sistēmai, iesniedzot paziņojumu 
kompetentajai iestādei dalībvalstī, kuras 
rezidents tas ir, vai, attiecībā uz 
nerezidenta nodokļu maksātāja pastāvīgu 
pārstāvniecību, dalībvalstī, kurā atrodas šī 
pārstāvniecība. Grupas gadījumā galvenais 
nodokļu maksātājs sniedz paziņojumu 
grupas vārdā galvenajai nodokļu iestādei.

Atsevišķam nodokļu maksātājam ir 
piemērojama šajā direktīvā paredzētā 
sistēma, ja šajā saistībā paziņojumu ir 
sniegusi kompetentā iestāde dalībvalstī, 
kuras rezidents tas ir, vai, attiecībā uz 
nerezidenta nodokļu maksātāja pastāvīgu 
pārstāvniecību, dalībvalstī, kurā atrodas šī 
pārstāvniecība. Grupas gadījumā 
paziņojumu sniedz galvenā nodokļu 
iestāde.

Or. de

Grozījums Nr. 328
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
104. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu paziņojumu iesniedz vismaz trīs 
mēnešus pirms tā taksācijas gada sākuma, 
kurā nodokļu maksātājs vai grupa vēlas
sākt piemērot sistēmu.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 329
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Direktīvas priekšlikums
104. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu paziņojumu iesniedz vismaz trīs 
mēnešus pirms tā taksācijas gada sākuma, 
kurā nodokļu maksātājs vai grupa vēlas 
sākt piemērot sistēmu.

Šādu paziņojumu iesniedz vismaz trīs 
mēnešus pirms tā taksācijas gada sākuma, 
kurā nodokļu maksātājam vai grupai ir 
jāsāk piemērot sistēmu.

Or. de

Grozījums Nr. 330
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
104. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumam par izvēli pievienoties 
sistēmai jāaptver visi grupas locekļi. Taču 
no grupas var izslēgt kuģniecības 
uzņēmumus, kam piemēro speciālu 
nodokļu režīmu.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
104. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumam par izvēli pievienoties 
sistēmai jāaptver visi grupas locekļi. Taču 
no grupas var izslēgt kuģniecības 
uzņēmumus, kam piemēro speciālu 
nodokļu režīmu.

2. Paziņojumam jāaptver visi grupas 
locekļi. Taču no grupas var izslēgt 
kuģniecības uzņēmumus, kam piemēro 
speciālu nodokļu režīmu.

Or. de
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Grozījums Nr. 332
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
104. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Galvenā nodokļu iestāde nekavējoties 
pārsūta paziņojumu par izvēli pievienoties 
sistēmai visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuru rezidenti ir 
nodokļu maksātāji vai kur reģistrēti 
nodokļu maksātāji. Šīs iestādes viena 
mēneša laikā pēc pārsūtīšanas var 
iesniegt galvenajai nodokļu iestādei savus 
viedokļus un jebkādu svarīgu informāciju 
par paziņojuma par izvēli pievienoties 
sistēmai derīgumu un aptvērumu.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
104. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Galvenā nodokļu iestāde nekavējoties 
pārsūta paziņojumu par izvēli pievienoties 
sistēmai visu to dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kuru rezidenti ir nodokļu 
maksātāji vai kur reģistrēti nodokļu 
maksātāji. Šīs iestādes viena mēneša laikā 
pēc pārsūtīšanas var iesniegt galvenajai 
nodokļu iestādei savus viedokļus un 
jebkādu svarīgu informāciju par 
paziņojuma par izvēli pievienoties sistēmai
derīgumu un aptvērumu.

3. Galvenā nodokļu iestāde nekavējoties 
pārsūta paziņojumu visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuru rezidenti ir 
nodokļu maksātāji vai kur reģistrēti 
nodokļu maksātāji. Šīs iestādes viena 
mēneša laikā pēc pārsūtīšanas var iesniegt 
galvenajai nodokļu iestādei savus 
viedokļus un jebkādu svarīgu informāciju 
par paziņojuma derīgumu un aptvērumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 334
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
105. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas termiņš svītrots
1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no 
gadījuma, piemēro šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu piecus taksācijas gadus. 
Pēc šā sākotnējā termiņa beigām 
atsevišķais nodokļu maksātājs vai grupa 
turpina piemērot sistēmu secīgos periodos, 
kas ilgst trīs taksācijas gadus, ja vien tie 
neiesniedz paziņojumu par sistēmas 
piemērošanas pārtraukšanu. Paziņojumu 
par pārtraukšanu var iesniegt nodokļu 
maksātājs savai kompetentajai iestādei 
vai, grupas gadījumā, galvenais nodokļu 
maksātājs galvenajai nodokļu iestādei trīs 
mēnešus pirms sākotnējā termiņa vai 
secīgā termiņa beigām.
2. Ja nodokļu maksātājs vai uzņēmums, 
kas nav nodokļu maksātājs, pievienojas 
grupai, tas neietekmē grupas termiņu. Ja 
grupa pievienojas citai grupai vai ja divas 
vai vairākas grupas apvienojas, 
palielinātā grupa turpina piemērot 
sistēmu, līdz beidzas vēlākais no grupas 
termiņiem, ja vien ārkārtas apstākļi 
nenosaka, ka atbilstošāk ir piemērot īsāku 
periodu.
3. Ja nodokļu maksātājs izstājas no 
grupas vai grupa beidz pastāvēt, nodokļu 
maksātājs vai nodokļu maksātāji turpina 
piemērot sistēmu līdz grupas kārtējā 
atlikušā termiņa beigām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 335
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
105. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas termiņš svītrots
1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no 
gadījuma, piemēro šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu piecus taksācijas gadus. 
Pēc šā sākotnējā termiņa beigām 
atsevišķais nodokļu maksātājs vai grupa 
turpina piemērot sistēmu secīgos periodos, 
kas ilgst trīs taksācijas gadus, ja vien tie 
neiesniedz paziņojumu par sistēmas 
piemērošanas pārtraukšanu. Paziņojumu 
par pārtraukšanu var iesniegt nodokļu 
maksātājs savai kompetentajai iestādei 
vai, grupas gadījumā, galvenais nodokļu 
maksātājs galvenajai nodokļu iestādei trīs 
mēnešus pirms sākotnējā termiņa vai 
secīgā termiņa beigām.
2. Ja nodokļu maksātājs vai uzņēmums, 
kas nav nodokļu maksātājs, pievienojas 
grupai, tas neietekmē grupas termiņu. Ja 
grupa pievienojas citai grupai vai ja divas 
vai vairākas grupas apvienojas, 
palielinātā grupa turpina piemērot 
sistēmu, līdz beidzas vēlākais no grupas 
termiņiem, ja vien ārkārtas apstākļi 
nenosaka, ka atbilstošāk ir piemērot īsāku 
periodu.
3. Ja nodokļu maksātājs izstājas no 
grupas vai grupa beidz pastāvēt, nodokļu 
maksātājs vai nodokļu maksātāji turpina 
piemērot sistēmu līdz grupas kārtējā 
atlikušā termiņa beigām.

Or. fr

Pamatojums

Ja sistēma ir obligāta, paziņojuma sūtīšanai nav jēgas.



AM\885627LV.doc 173/226 PE478.376v01-00

LV

Grozījums Nr. 336
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
105. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas termiņš svītrots
1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no 
gadījuma, piemēro šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu piecus taksācijas gadus. 
Pēc šā sākotnējā termiņa beigām 
atsevišķais nodokļu maksātājs vai grupa 
turpina piemērot sistēmu secīgos periodos, 
kas ilgst trīs taksācijas gadus, ja vien tie 
neiesniedz paziņojumu par sistēmas 
piemērošanas pārtraukšanu. Paziņojumu 
par pārtraukšanu var iesniegt nodokļu 
maksātājs savai kompetentajai iestādei 
vai, grupas gadījumā, galvenais nodokļu 
maksātājs galvenajai nodokļu iestādei trīs 
mēnešus pirms sākotnējā termiņa vai 
secīgā termiņa beigām.
2. Ja nodokļu maksātājs vai uzņēmums, 
kas nav nodokļu maksātājs, pievienojas 
grupai, tas neietekmē grupas termiņu. Ja 
grupa pievienojas citai grupai vai ja divas 
vai vairākas grupas apvienojas, 
palielinātā grupa turpina piemērot 
sistēmu, līdz beidzas vēlākais no grupas 
termiņiem, ja vien ārkārtas apstākļi 
nenosaka, ka atbilstošāk ir piemērot īsāku 
periodu.
3. Ja nodokļu maksātājs izstājas no 
grupas vai grupa beidz pastāvēt, nodokļu 
maksātājs vai nodokļu maksātāji turpina 
piemērot sistēmu līdz grupas kārtējā 
atlikušā termiņa beigām.

Or. pt



PE478.376v01-00 174/226 AM\885627LV.doc

LV

Grozījums Nr. 337
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
105. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas termiņš svītrots
1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no 
gadījuma, piemēro šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu piecus taksācijas gadus. 
Pēc šā sākotnējā termiņa beigām 
atsevišķais nodokļu maksātājs vai grupa 
turpina piemērot sistēmu secīgos periodos, 
kas ilgst trīs taksācijas gadus, ja vien tie 
neiesniedz paziņojumu par sistēmas 
piemērošanas pārtraukšanu. Paziņojumu 
par pārtraukšanu var iesniegt nodokļu 
maksātājs savai kompetentajai iestādei 
vai, grupas gadījumā, galvenais nodokļu 
maksātājs galvenajai nodokļu iestādei trīs 
mēnešus pirms sākotnējā termiņa vai 
secīgā termiņa beigām.
2. Ja nodokļu maksātājs vai uzņēmums, 
kas nav nodokļu maksātājs, pievienojas 
grupai, tas neietekmē grupas termiņu. Ja 
grupa pievienojas citai grupai vai ja divas 
vai vairākas grupas apvienojas, 
palielinātā grupa turpina piemērot 
sistēmu, līdz beidzas vēlākais no grupas 
termiņiem, ja vien ārkārtas apstākļi 
nenosaka, ka atbilstošāk ir piemērot īsāku 
periodu.
3. Ja nodokļu maksātājs izstājas no 
grupas vai grupa beidz pastāvēt, nodokļu 
maksātājs vai nodokļu maksātāji turpina 
piemērot sistēmu līdz grupas kārtējā 
atlikušā termiņa beigām.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.
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Grozījums Nr. 338
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
105. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no 
gadījuma, piemēro šajā direktīvā 
paredzēto sistēmu piecus taksācijas gadus. 
Pēc šā sākotnējā termiņa beigām 
atsevišķais nodokļu maksātājs vai grupa 
turpina piemērot sistēmu secīgos periodos, 
kas ilgst trīs taksācijas gadus, ja vien tie 
neiesniedz paziņojumu par sistēmas 
piemērošanas pārtraukšanu. Paziņojumu 
par pārtraukšanu var iesniegt nodokļu 
maksātājs savai kompetentajai iestādei 
vai, grupas gadījumā, galvenais nodokļu 
maksātājs galvenajai nodokļu iestādei trīs 
mēnešus pirms sākotnējā termiņa vai 
secīgā termiņa beigām.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
105. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no gadījuma, 
piemēro šajā direktīvā paredzēto sistēmu 
piecus taksācijas gadus. Pēc šā sākotnējā 
termiņa beigām atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa turpina piemērot 
sistēmu secīgos periodos, kas ilgst trīs 

1. Kad paziņojums ir izdots, atsevišķais 
nodokļu maksātājs vai grupa, atkarībā no 
gadījuma, piemēro šajā direktīvā paredzēto 
sistēmu piecus taksācijas gadus. Pēc šā 
sākotnējā termiņa beigām atsevišķais 
nodokļu maksātājs vai grupa turpina 
piemērot sistēmu secīgos periodos, kas 
ilgst trīs taksācijas gadus, ja vien nodokļu 
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taksācijas gadus, ja vien tie neiesniedz 
paziņojumu par sistēmas piemērošanas 
pārtraukšanu. Paziņojumu par pārtraukšanu 
var iesniegt nodokļu maksātājs savai 
kompetentajai iestādei vai, grupas 
gadījumā, galvenais nodokļu maksātājs
galvenajai nodokļu iestādei trīs mēnešus 
pirms sākotnējā termiņa vai secīgā termiņa 
beigām.

iestāde neiesniedz paziņojumu par sistēmas 
piemērošanas pārtraukšanu. Paziņojumu 
par pārtraukšanu var iesniegt nodokļu
iestāde vai, grupas gadījumā, galvenā 
nodokļu iestāde trīs mēnešus pirms 
sākotnējā termiņa vai secīgā termiņa 
beigām.

Or. de

Grozījums Nr. 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
105. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no gadījuma, 
piemēro šajā direktīvā paredzēto sistēmu 
piecus taksācijas gadus. Pēc šā sākotnējā 
termiņa beigām atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa turpina piemērot 
sistēmu secīgos periodos, kas ilgst trīs 
taksācijas gadus, ja vien tie neiesniedz 
paziņojumu par sistēmas piemērošanas 
pārtraukšanu. Paziņojumu par pārtraukšanu 
var iesniegt nodokļu maksātājs savai 
kompetentajai iestādei vai, grupas 
gadījumā, galvenais nodokļu maksātājs 
galvenajai nodokļu iestādei trīs mēnešus 
pirms sākotnējā termiņa vai secīgā termiņa 
beigām.

1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no gadījuma, 
piemēro šajā direktīvā paredzēto sistēmu 
trīs taksācijas gadus. Pēc šā sākotnējā 
termiņa beigām atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa turpina piemērot 
sistēmu secīgos periodos, kas ilgst trīs 
taksācijas gadus, ja vien tie neiesniedz 
paziņojumu par sistēmas piemērošanas 
pārtraukšanu. Paziņojumu par pārtraukšanu 
var iesniegt nodokļu maksātājs savai 
kompetentajai iestādei vai, grupas 
gadījumā, galvenais nodokļu maksātājs 
galvenajai nodokļu iestādei trīs mēnešus 
pirms sākotnējā termiņa vai secīgā termiņa 
beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
105. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no gadījuma, 
piemēro šajā direktīvā paredzēto sistēmu 
piecus taksācijas gadus. Pēc šā sākotnējā 
termiņa beigām atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa turpina piemērot 
sistēmu secīgos periodos, kas ilgst trīs 
taksācijas gadus, ja vien tie neiesniedz 
paziņojumu par sistēmas piemērošanas 
pārtraukšanu. Paziņojumu par pārtraukšanu 
var iesniegt nodokļu maksātājs savai 
kompetentajai iestādei vai, grupas 
gadījumā, galvenais nodokļu maksātājs 
galvenajai nodokļu iestādei trīs mēnešus 
pirms sākotnējā termiņa vai secīgā termiņa 
beigām.

1. Kad paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai ir pieņemts, atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa, atkarībā no gadījuma, 
piemēro šajā direktīvā paredzēto sistēmu 
trīs taksācijas gadus. Pēc šā sākotnējā 
termiņa beigām atsevišķais nodokļu 
maksātājs vai grupa turpina piemērot 
sistēmu secīgos periodos, kas ilgst trīs 
taksācijas gadus, ja vien tie neiesniedz 
paziņojumu par sistēmas piemērošanas 
pārtraukšanu. Paziņojumu par pārtraukšanu 
var iesniegt nodokļu maksātājs savai 
kompetentajai iestādei vai, grupas 
gadījumā, galvenais nodokļu maksātājs 
galvenajai nodokļu iestādei trīs mēnešus 
pirms sākotnējā termiņa vai secīgā termiņa 
beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
105. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nodokļu maksātājs vai uzņēmums, 
kas nav nodokļu maksātājs, pievienojas 
grupai, tas neietekmē grupas termiņu. Ja 
grupa pievienojas citai grupai vai ja divas 
vai vairākas grupas apvienojas, 
palielinātā grupa turpina piemērot 
sistēmu, līdz beidzas vēlākais no grupas 
termiņiem, ja vien ārkārtas apstākļi 
nenosaka, ka atbilstošāk ir piemērot īsāku 
periodu.

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
105. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nodokļu maksātājs vai uzņēmums, kas 
nav nodokļu maksātājs, pievienojas grupai, 
tas neietekmē grupas termiņu. Ja grupa 
pievienojas citai grupai vai ja divas vai 
vairākas grupas apvienojas, palielinātā 
grupa turpina piemērot sistēmu, līdz 
beidzas vēlākais no grupas termiņiem, ja 
vien ārkārtas apstākļi nenosaka, ka 
atbilstošāk ir piemērot īsāku periodu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 344
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
105. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nodokļu maksātājs izstājas no 
grupas vai grupa beidz pastāvēt, nodokļu 
maksātājs vai nodokļu maksātāji turpina 
piemērot sistēmu līdz grupas kārtējā 
atlikušā termiņa beigām.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 345
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
106. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija paziņojumā par izvēli 
pievienoties sistēmai

svītrots

Paziņojumā par izvēli pievienoties 
sistēmai ietver šādu informāciju:
(a) nodokļu maksātāja vai grupas 
dalībnieku identifikācija;
(b) attiecībā uz grupu, pierādījumi, ka ir 
izpildīti 54. un 55. pantā noteiktie 
kritēriji;
(c) jebkādu 78. pantā minētu saistītu 
uzņēmumu identifikācija;
(d) nodokļu maksātāju juridiskā forma, 
juridiskā adrese un faktiskās vadības 
vieta;
(e) piemērojamais taksācijas gads.
Komisija var pieņemt tiesību aktu, 
nosakot standarta formu paziņojumam 
par izvēli pievienoties sistēmai. Īstenojošo 
tiesību aktu pieņem atbilstoši 131. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. fr

Grozījums Nr. 346
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija paziņojumā par izvēli 
pievienoties sistēmai

svītrots

Paziņojumā par izvēli pievienoties 
sistēmai ietver šādu informāciju:
(a) nodokļu maksātāja vai grupas 
dalībnieku identifikācija;
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(b) attiecībā uz grupu, pierādījumi, ka ir 
izpildīti 54. un 55. pantā noteiktie 
kritēriji;
(c) jebkādu 78. pantā minētu saistītu 
uzņēmumu identifikācija;
(d) nodokļu maksātāju juridiskā forma, 
juridiskā adrese un faktiskās vadības 
vieta;
(e) piemērojamais taksācijas gads.
Komisija var pieņemt tiesību aktu, 
nosakot standarta formu paziņojumam 
par izvēli pievienoties sistēmai. Īstenojošo 
tiesību aktu pieņem atbilstoši 131. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. fr

Pamatojums

Ja sistēma ir obligāta, paziņojuma sūtīšanai nav jēgas.

Grozījums Nr. 347
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija paziņojumā par izvēli 
pievienoties sistēmai

svītrots

Paziņojumā par izvēli pievienoties 
sistēmai ietver šādu informāciju:
(a) nodokļu maksātāja vai grupas 
dalībnieku identifikācija;
(b) attiecībā uz grupu, pierādījumi, ka ir 
izpildīti 54. un 55. pantā noteiktie 
kritēriji;
(c) jebkādu 78. pantā minētu saistītu 
uzņēmumu identifikācija;
(d) nodokļu maksātāju juridiskā forma, 
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juridiskā adrese un faktiskās vadības 
vieta;
(e) piemērojamais taksācijas gads.
Komisija var pieņemt tiesību aktu, 
nosakot standarta formu paziņojumam 
par izvēli pievienoties sistēmai. Īstenojošo 
tiesību aktu pieņem atbilstoši 131. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. pt

Grozījums Nr. 348
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija paziņojumā par izvēli 
pievienoties sistēmai

svītrots

Paziņojumā par izvēli pievienoties 
sistēmai ietver šādu informāciju:
(a) nodokļu maksātāja vai grupas 
dalībnieku identifikācija;
(b) attiecībā uz grupu, pierādījumi, ka ir 
izpildīti 54. un 55. pantā noteiktie 
kritēriji;
(c) jebkādu 78. pantā minētu saistītu 
uzņēmumu identifikācija;
(d) nodokļu maksātāju juridiskā forma, 
juridiskā adrese un faktiskās vadības 
vieta;
(e) piemērojamais taksācijas gads.
Komisija var pieņemt tiesību aktu, 
nosakot standarta formu paziņojumam 
par izvēli pievienoties sistēmai. Īstenojošo 
tiesību aktu pieņem atbilstoši 131. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.
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Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
106. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija paziņojumā par izvēli 
pievienoties sistēmai

Informācija paziņojumā

Or. de

Grozījums Nr. 350
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
106. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā par izvēli pievienoties 
sistēmai ietver šādu informāciju:

svītrots

(a) nodokļu maksātāja vai grupas 
dalībnieku identifikācija;
(b) attiecībā uz grupu, pierādījumi, ka ir 
izpildīti 54. un 55. pantā noteiktie 
kritēriji;
(c) jebkādu 78. pantā minētu saistītu 
uzņēmumu identifikācija;
(d) nodokļu maksātāju juridiskā forma, 
juridiskā adrese un faktiskās vadības 
vieta;
(e) piemērojamais taksācijas gads.

Or. pt
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Grozījums Nr. 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
106. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā par izvēli pievienoties sistēmai
ietver šādu informāciju:

Paziņojumā ietver šādu informāciju:

Or. de

Grozījums Nr. 352
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
106. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodokļu maksātāja vai grupas 
dalībnieku identifikācija;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 353
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
106. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecībā uz grupu, pierādījumi, ka ir 
izpildīti 54. un 55. pantā noteiktie 
kritēriji;

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 354
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
106. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) jebkādu 78. pantā minētu saistītu 
uzņēmumu identifikācija;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 355
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
106. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nodokļu maksātāju juridiskā forma, 
juridiskā adrese un faktiskās vadības 
vieta;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 356
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
106. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) piemērojamais taksācijas gads. svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 357
Miguel Portas
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Direktīvas priekšlikums
106. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt tiesību aktu, 
nosakot standarta formu paziņojumam 
par izvēli pievienoties sistēmai. Īstenojošo 
tiesību aktu pieņem atbilstoši 131. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
106. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt tiesību aktu, nosakot 
standarta formu paziņojumam par izvēli 
pievienoties sistēmai. Īstenojošo tiesību 
aktu pieņem atbilstoši 131. panta 2. punktā 
minētajai pārbaudes procedūrai.

Komisija pieņem tiesību aktu, nosakot 
standarta formu paziņojumam. Īstenojošo 
tiesību aktu pieņem atbilstoši 131. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes procedūrai.

Or. de

Grozījums Nr. 359
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojuma par izvēli pievienoties 
sistēmai pārbaude

svītrots

1. Kompetentā iestāde, kam ir pienācīgi 
iesniegts paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai, pārbauda, vai, 
pamatojoties uz paziņojumā ietverto 
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informāciju, grupa atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Ja vien paziņojums netiek 
noraidīts trīs mēnešu laikā pēc tā 
saņemšanas, tas tiek uzskatīts par 
pieņemtu.
2. Ja nodokļu maksātājs ir pilnībā atklājis 
visu svarīgo informāciju saskaņā ar 
106. pantu, jebkāds secīgs konstatējums, 
ka norādītais grupas dalībnieku saraksts 
ir nepareizs, nepadara paziņojumu par 
izvēli pievienoties sistēmai par spēkā 
neesošu. Paziņojums jākoriģē, un jāveic 
visi citi nepieciešami pasākumi no tā 
taksācijas gada sākuma, kurā veikts 
konstatējums. Ja informācija sniegta 
nepilnīgi, galvenā nodokļu iestāde, 
saskaņojot ar citām iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm, var noteikt, ka 
sākotnējais paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai nav spēkā.

Or. fr

Grozījums Nr. 360
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojuma par izvēli pievienoties 
sistēmai pārbaude

svītrots

1. Kompetentā iestāde, kam ir pienācīgi 
iesniegts paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai, pārbauda, vai, 
pamatojoties uz paziņojumā ietverto 
informāciju, grupa atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Ja vien paziņojums netiek 
noraidīts trīs mēnešu laikā pēc tā 
saņemšanas, tas tiek uzskatīts par 
pieņemtu.
2. Ja nodokļu maksātājs ir pilnībā atklājis 
visu svarīgo informāciju saskaņā ar 
106. pantu, jebkāds secīgs konstatējums, 
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ka norādītais grupas dalībnieku saraksts 
ir nepareizs, nepadara paziņojumu par 
izvēli pievienoties sistēmai par spēkā 
neesošu. Paziņojums jākoriģē, un jāveic 
visi citi nepieciešami pasākumi no tā 
taksācijas gada sākuma, kurā veikts 
konstatējums. Ja informācija sniegta 
nepilnīgi, galvenā nodokļu iestāde, 
saskaņojot ar citām iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm, var noteikt, ka 
sākotnējais paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai nav spēkā.

Or. fr

Pamatojums

Ja sistēma ir obligāta, paziņojuma sūtīšanai nav jēgas.

Grozījums Nr. 361
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojuma par izvēli pievienoties 
sistēmai pārbaude

svītrots

1. Kompetentā iestāde, kam ir pienācīgi 
iesniegts paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai, pārbauda, vai, 
pamatojoties uz paziņojumā ietverto 
informāciju, grupa atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Ja vien paziņojums netiek 
noraidīts trīs mēnešu laikā pēc tā 
saņemšanas, tas tiek uzskatīts par 
pieņemtu.
2. Ja nodokļu maksātājs ir pilnībā atklājis 
visu svarīgo informāciju saskaņā ar 
106. pantu, jebkāds secīgs konstatējums, 
ka norādītais grupas dalībnieku saraksts 
ir nepareizs, nepadara paziņojumu par 
izvēli pievienoties sistēmai par spēkā 
neesošu. Paziņojums jākoriģē, un jāveic 
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visi citi nepieciešami pasākumi no tā 
taksācijas gada sākuma, kurā veikts 
konstatējums. Ja informācija sniegta 
nepilnīgi, galvenā nodokļu iestāde, 
saskaņojot ar citām iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm, var noteikt, ka 
sākotnējais paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai nav spēkā.

Or. pt

Grozījums Nr. 362
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojuma par izvēli pievienoties 
sistēmai pārbaude

svītrots

1. Kompetentā iestāde, kam ir pienācīgi 
iesniegts paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai, pārbauda, vai, 
pamatojoties uz paziņojumā ietverto 
informāciju, grupa atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Ja vien paziņojums netiek 
noraidīts trīs mēnešu laikā pēc tā 
saņemšanas, tas tiek uzskatīts par 
pieņemtu.
2. Ja nodokļu maksātājs ir pilnībā atklājis 
visu svarīgo informāciju saskaņā ar 
106. pantu, jebkāds secīgs konstatējums, 
ka norādītais grupas dalībnieku saraksts 
ir nepareizs, nepadara paziņojumu par 
izvēli pievienoties sistēmai par spēkā 
neesošu. Paziņojums jākoriģē, un jāveic 
visi citi nepieciešami pasākumi no tā 
taksācijas gada sākuma, kurā veikts 
konstatējums. Ja informācija sniegta 
nepilnīgi, galvenā nodokļu iestāde, 
saskaņojot ar citām iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm, var noteikt, ka 
sākotnējais paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai nav spēkā.
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Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
107. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojuma par izvēli pievienoties sistēmai
pārbaude

Paziņojuma pārbaude

Or. de

Grozījums Nr. 364
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
107. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde, kam ir pienācīgi 
iesniegts paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai, pārbauda, vai, 
pamatojoties uz paziņojumā ietverto 
informāciju, grupa atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Ja vien paziņojums netiek 
noraidīts trīs mēnešu laikā pēc tā 
saņemšanas, tas tiek uzskatīts par 
pieņemtu.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 365
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Direktīvas priekšlikums
107. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde, kam ir pienācīgi 
iesniegts paziņojums par izvēli pievienoties 
sistēmai, pārbauda, vai, pamatojoties uz 
paziņojumā ietverto informāciju, grupa 
atbilst šīs direktīvas prasībām. Ja vien 
paziņojums netiek noraidīts trīs mēnešu 
laikā pēc tā saņemšanas, tas tiek uzskatīts 
par pieņemtu.

1. Kompetentā iestāde, kam ir pienācīgi 
iesniegts paziņojums, pārbauda, vai, 
pamatojoties uz paziņojumā ietverto 
informāciju, grupa atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Ja vien paziņojums netiek 
noraidīts trīs mēnešu laikā pēc tā 
saņemšanas, tas tiek uzskatīts par 
pieņemtu.

Or. de

Grozījums Nr. 366
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
107. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nodokļu maksātājs ir pilnībā atklājis 
visu svarīgo informāciju saskaņā ar 
106. pantu, jebkāds secīgs konstatējums, 
ka norādītais grupas dalībnieku saraksts 
ir nepareizs, nepadara paziņojumu par 
izvēli pievienoties sistēmai par spēkā 
neesošu. Paziņojums jākoriģē, un jāveic 
visi citi nepieciešami pasākumi no tā 
taksācijas gada sākuma, kurā veikts 
konstatējums. Ja informācija sniegta 
nepilnīgi, galvenā nodokļu iestāde, 
saskaņojot ar citām iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm, var noteikt, ka 
sākotnējais paziņojums par izvēli 
pievienoties sistēmai nav spēkā.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 367
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Direktīvas priekšlikums
107. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nodokļu maksātājs ir pilnībā atklājis 
visu svarīgo informāciju saskaņā ar 
106. pantu, jebkāds secīgs konstatējums, ka 
norādītais grupas dalībnieku saraksts ir 
nepareizs, nepadara paziņojumu par izvēli 
pievienoties sistēmai par spēkā neesošu. 
Paziņojums jākoriģē, un jāveic visi citi 
nepieciešami pasākumi no tā taksācijas 
gada sākuma, kurā veikts konstatējums. Ja 
informācija sniegta nepilnīgi, galvenā 
nodokļu iestāde, saskaņojot ar citām 
iesaistītajām kompetentajām iestādēm, var 
noteikt, ka sākotnējais paziņojums par 
izvēli pievienoties sistēmai nav spēkā.

2. Ja nodokļu maksātājs ir pilnībā atklājis 
visu svarīgo informāciju saskaņā ar 
106. pantu, jebkāds secīgs konstatējums, ka 
norādītais grupas dalībnieku saraksts ir 
nepareizs, nepadara paziņojumu par spēkā 
neesošu. Paziņojums jākoriģē, un jāveic 
visi citi nepieciešami pasākumi no tā 
taksācijas gada sākuma, kurā veikts 
konstatējums. Ja informācija sniegta 
nepilnīgi, galvenā nodokļu iestāde, 
saskaņojot ar citām iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm, var noteikt, ka 
sākotnējais paziņojums nav spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 368
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
108. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taksācijas gads svītrots
1. Visiem grupas dalībniekiem ir vienāds 
taksācijas gads.
2. Gadā, kurā nodokļu maksātājs 
pievienojas esošai grupai, tas saskaņo 
savu taksācijas gadu ar grupas taksācijas 
gadu. Nodokļu maksātājam iedalīto daļu 
par šo taksācijas gadu aprēķina 
proporcionāli, ņemot vērā kalendāro 
mēnešu skaitu, kuros uzņēmums ietilpa 
grupā.
3. Nodokļu maksātājam iedalīto daļu par 
gadu, kurā tas izstājas no grupas, 
aprēķina proporcionāli, ņemot vērā to 
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kalendāro mēnešu skaitu, kuros 
uzņēmums ietilpa grupā.
4. Ja atsevišķais nodokļu maksātājs 
pievienojas grupai, uzskata, ka tā 
taksācijas gads beidzies dienā pirms 
pievienošanās grupai.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
108. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadā, kurā nodokļu maksātājs 
pievienojas esošai grupai, tas saskaņo savu 
taksācijas gadu ar grupas taksācijas gadu. 
Nodokļu maksātājam iedalīto daļu par šo 
taksācijas gadu aprēķina proporcionāli, 
ņemot vērā kalendāro mēnešu skaitu, kuros 
uzņēmums ietilpa grupā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
108. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja atsevišķais nodokļu maksātājs 
pievienojas grupai, uzskata, ka tā taksācijas 
gads beidzies dienā pirms pievienošanās 
grupai.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. de

Grozījums Nr. 371
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
109. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodokļu deklarācijas iesniegšana svītrots
1. Atsevišķais nodokļu maksātājs iesniedz 
savu nodokļu deklarāciju kompetentajai 
iestādei.
Grupas gadījumā galvenais nodokļu 
maksātājs iesniedz grupas konsolidēto 
nodokļu deklarāciju galvenajai nodokļu 
iestādei.
2. Deklarāciju traktē kā katra grupas 
dalībnieka nodokļu saistību aprēķinu. Ja 
kādas dalībvalsts likumi paredz, ka 
nodokļu deklarācijai ir nodokļu aprēķina 
juridiskais statuss un tā traktējama kā 
instruments, kas ļauj piedzīt nodokļu 
parādus, konsolidētajai nodokļu 
deklarācijai ir tāds pats efekts attiecībā 
pret grupas dalībnieku, kam ir nodokļu 
saistības šajā dalībvalstī.
3. Ja konsolidētajai nodokļu deklarācijai 
nav nodokļu aprēķina juridiskā statusa 
nodokļu parādu piedziņas nolūkā, 
dalībvalsts kompetentā iestāde attiecībā 
pret grupas dalībnieku, kas ir tās rezidents 
vai atrodas šajā dalībvalstī, var izdot valsts 
tiesību instrumentu, kas ļauj īstenot 
piedziņu dalībvalstī. Šajā instrumentā 
ietver konsolidētās nodokļu deklarācijas 
datus par grupas dalībnieku. 
Pārsūdzēšanu saistībā ar instrumentu 
atļauj, tikai pamatojoties uz formu, nevis 
uz pamatā esošo aprēķinu. Šo procedūru 
reglamentē attiecīgās dalībvalsts tiesību 
akti.
4. Ja uzskata, ka pastāvīgā pārstāvniecība 
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pastāv saskaņā ar 61. panta trešo daļu, 
galvenais nodokļu maksātājs ir atbildīgs 
par visiem šādas pastāvīgās 
pārstāvniecības procesuālajiem 
pienākumiem saistībā ar aplikšanu ar 
nodokļiem.
5. Atsevišķā nodokļu maksātāja nodokļu 
deklarāciju iesniedz periodā, ko nosaka 
tās dalībvalsts tiesību akti, kuras rezidents 
ir nodokļu maksātājs vai kurā ir tā 
pastāvīgā pārstāvniecība. Konsolidēto 
nodokļu deklarāciju iesniedz deviņu 
mēnešu laikā pēc taksācijas gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 372
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
110. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodokļu deklarācijas saturs svītrots
1. Atsevišķā nodokļu maksātāja nodokļu 
deklarācijā ietver šādu informāciju:
(a) nodokļu maksātāja identifikācija;
(b) taksācijas gads, uz kuru attiecas 
nodokļu deklarācija;
(c) nodokļa bāzes aprēķins;
(d) jebkādu 78. pantā minētu saistītu 
uzņēmumu identifikācija.
2. Konsolidētajā nodokļu deklarācijā 
ietver šādu informāciju:
(a) galvenā nodokļu maksātāja 
identifikācija;
(b) visu grupas dalībnieku identifikācija;
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(c) jebkādu 78. pantā minētu saistītu 
uzņēmumu identifikācija;
(d) taksācijas gads, uz kuru attiecas 
nodokļu deklarācija;
(e) katra grupas dalībnieka nodokļa bāzes 
aprēķins;
(f) konsolidētās nodokļa bāzes aprēķins;
(g) katra grupas dalībnieka iedalītās 
peļņas aprēķins;
(h) katra grupas dalībnieka nodokļa 
saistību aprēķins.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 373
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
110. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nodokļu deklarācijas vienoto formu 
izstrādā Komisija sadarbībā ar dalībvalstu 
nodokļu administrācijām.

Or. lv

Grozījums Nr. 374
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
111. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par kļūdām nodokļu 
deklarācijā

svītrots
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Galvenais nodokļu maksātājs informē 
galveno nodokļu iestādi par kļūdām 
konsolidētajā nodokļu deklarācijā. 
Attiecīgā gadījumā galvenā nodokļu 
iestāde izsniedz grozītu nodokļu aprēķinu 
saskaņā ar 114. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 375
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
112. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodokļu deklarācijas neiesniegšana svītrots
Ja galvenais nodokļu maksātājs 
neiesniedz konsolidēto nodokļu 
deklarāciju, galvenā nodokļu iestāde trīs 
mēnešu laikā izsniedz nodokļu aprēķinu, 
kura pamatā ir aplēse, ņemot vērā tādu 
informāciju, kāda ir pieejama. Galvenais 
nodokļu maksātājs var pārsūdzēt šādu 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 376
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
113. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumi par elektronisko iesniegšanu,
nodokļu deklarācijām un 
pavaddokumentāciju

svītrots

Komisija var pieņemt tiesību aktus, kuros 
nosaka noteikumus par elektronisko 
iesniegšanu, nodokļu deklarācijas formu, 
konsolidētās nodokļu deklarācijas formu 
un par nepieciešamo 
pavaddokumentāciju. Šos īstenojošos 
tiesību aktus pieņem saskaņā ar 
131. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 377
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
114. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozīti nodokļu aprēķini svītrots
1. Auditus un nodokļu aprēķinus saistībā 
ar atsevišķu nodokļu maksātāju 
reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, 
kuras rezidents tas ir vai kurā tam ir 
pastāvīga pārstāvniecība.
2. Galvenā nodokļu iestāde pārliecinās, ka 
konsolidētā nodokļu deklarācija atbilst 
110. panta 2. punktam.
3. Galvenā nodokļu iestāde var izdot 
grozītu nodokļu aprēķinu ne vēlāk kā trīs 
gadus pēc konsolidētās nodokļu 
deklarācijas iesniegšanas beigu datuma 
vai, ja nodokļu deklarācija nav iesniegta 
pirms šā datuma, ne vēlāk kā trīs gadus 
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pēc nodokļu aprēķina izdošanas saskaņā 
ar 112. pantu.
Grozītu nodokļu aprēķinu nevar izsniegt 
vairāk kā vienu reizi 12 mēnešu periodā.
4. Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja 
grozītais nodokļu aprēķins izsniegts 
saskaņā ar galvenās nodokļu iestādes 
dalībvalsts tiesu nolēmumu atbilstoši 
123. pantam vai kā savstarpējas 
vienošanās vai arbitrāžas procedūras ar 
trešo valsti rezultāts. Šādi grozīti nodokļu 
aprēķini izsniedzami 12 mēnešu laikā pēc 
galvenās nodokļu iestādes dalībvalsts 
tiesu nolēmuma vai procedūras 
pabeigšanas.
5. Neatkarīgi no 3. punkta grozītu 
nodokļu aprēķinu var izsniegt sešu gadu 
laikā pēc konsolidētās nodokļu 
deklarācijas iesniegšanas beigu datuma, 
ja to pamato tīša vai rupji nolaidīga 
nepareizas informācijas sniegšana no 
nodokļu maksātāja puses, vai 12 gadu 
laikā pēc šā datuma, ja par nepareizās 
informācijas sniegšanu notiek 
kriminālprocess. Šāds grozīts nodokļu 
aprēķins izsniedzams 12 mēnešu laikā pēc 
nepareizās informācijas sniegšanas 
atklāšanas, ja vien garāku periodu 
objektīvi neattaisno nepieciešamība ievākt 
papildu informāciju vai veikt papildu 
izmeklēšanu. Jebkāds šāds grozīts 
nodokļu aprēķins attiecas tikai uz 
nepareizi norādīto informāciju.
6. Pirms grozīta nodokļu aprēķina 
izsniegšanas galvenā nodokļu iestāde 
konsultējas ar kompetentajām iestādēm 
dalībvalstīs, kuru rezidents ir grupas 
dalībnieks vai kur reģistrēts grupas 
dalībnieks. Šīs iestādes var izteikt savu 
viedokli viena mēneša laikā pēc 
konsultēšanās.
Dalībvalsts, kuras rezidents ir grupas 
dalībnieks vai kur reģistrēts grupas 
dalībnieks, kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai galvenā nodokļu iestāde 
izsniegtu grozītu nodokļu aprēķinu. Ja 
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šāds nodokļu aprēķins netiek izsniegts trīs 
mēnešu laikā, tas uzskatāms par 
atteikšanos izsniegt šādu aprēķinu.
7. Grozītu nodokļu aprēķinu neizsniedz, 
lai koriģētu konsolidēto nodokļa bāzi, ja 
atšķirība starp deklarēto bāzi un koriģēto 
bāzi nepārsniedz zemāko no šādiem 
lielumiem: EUR 5000 vai 1 % no 
konsolidētās nodokļa bāzes.
Grozītu nodokļu aprēķinu neizsniedz, lai 
koriģētu iedalīto daļu aprēķinu, ja grupas 
dalībnieku, kas ir rezidenti vai reģistrēti 
dalībvalstī, iedalīto daļu kopsumma tiktu 
koriģēta par mazāk nekā 0,5 %.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 378
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
115. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Centrālā datu bāze svītrots
Galvenā nodokļu maksātāja iesniegtās 
konsolidētās nodokļu deklarācijas un 
pavaddokumentācija glabājas centrālā 
datu bāzē, kurai var piekļūt visas 
kompetentās iestādes. Centrālo datu bāzi 
regulāri aktualizē ar visu turpmāko 
informāciju un dokumentiem un visiem 
galvenās nodokļu iestādes izdotajiem 
nolēmumiem un paziņojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.
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Grozījums Nr. 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
115. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Centrālā datu bāze Centrālās datu bāzes koordinācijas un 
pārvaldības galvenā iestāde

Or. de

Grozījums Nr. 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
115. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir izveidojama Eiropas Savienības 
galvenā nodokļu iestāde. Tā koordinē 
dalībvalstu nodokļu iestāžu darbības 
saskaņā ar šo direktīvu un pārvalda 
centrālo datu bāzi.

Or. de

Grozījums Nr. 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
115. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenā nodokļu maksātāja iesniegtās 
konsolidētās nodokļu deklarācijas un 
pavaddokumentācija glabājas centrālā datu 
bāzē, kurai var piekļūt visas kompetentās 
iestādes. Centrālo datu bāzi regulāri 

Galvenā nodokļu maksātāja iesniegtās 
konsolidētās nodokļu deklarācijas un 
pavaddokumentācija glabājas šajā centrālā 
datu bāzē, kurai var piekļūt visas 
kompetentās iestādes. Centrālo datu bāzi 
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aktualizē ar visu turpmāko informāciju un 
dokumentiem un visiem galvenās nodokļu 
iestādes izdotajiem nolēmumiem un 
paziņojumiem.

regulāri aktualizē ar visu turpmāko 
informāciju un dokumentiem un visiem 
galvenās nodokļu iestādes izdotajiem 
nolēmumiem un paziņojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 382
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
116. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenā nodokļu maksātāja iecelšana svītrots
Galveno nodokļu maksātāju, kas iecelts 
atbilstoši 4. panta 6. punktam, pēc tam 
nevar mainīt. Taču, ja galvenais nodokļu 
maksātājs vairs neatbilst 4. panta 
6. punkta kritērijiem, grupa ieceļ jaunu 
galveno nodokļu maksātāju.
Ārkārtas apstākļos kompetentās nodokļu 
iestādes dalībvalstīs, kuru rezidenti ir 
grupas dalībnieki vai kurās tiem ir 
pastāvīga pārstāvniecība, var sešu mēnešu 
laikā pēc paziņojuma par izvēli 
pievienoties sistēmai vai sešu mēnešu 
laikā pēc reorganizācijas, kurā iesaistīts 
galvenais nodokļu maksātājs, kopīgi 
nolemt, ka galvenais nodokļu maksātājs ir 
cits nodokļu maksātājs, kas nav grupas 
ieceltais nodokļu maksātājs.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 383
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Direktīvas priekšlikums
116. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtas apstākļos kompetentās nodokļu 
iestādes dalībvalstīs, kuru rezidenti ir 
grupas dalībnieki vai kurās tiem ir 
pastāvīga pārstāvniecība, var sešu mēnešu 
laikā pēc paziņojuma par izvēli 
pievienoties sistēmai vai sešu mēnešu laikā 
pēc reorganizācijas, kurā iesaistīts 
galvenais nodokļu maksātājs, kopīgi 
nolemt, ka galvenais nodokļu maksātājs ir 
cits nodokļu maksātājs, kas nav grupas 
ieceltais nodokļu maksātājs.

Ārkārtas apstākļos kompetentās nodokļu 
iestādes dalībvalstīs, kuru rezidenti ir 
grupas dalībnieki vai kurās tiem ir 
pastāvīga pārstāvniecība, var sešu mēnešu 
laikā pēc paziņojuma vai sešu mēnešu laikā 
pēc reorganizācijas, kurā iesaistīts 
galvenais nodokļu maksātājs, kopīgi 
nolemt, ka galvenais nodokļu maksātājs ir 
cits nodokļu maksātājs, kas nav grupas 
ieceltais nodokļu maksātājs.

Or. de

Grozījums Nr. 384
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
117. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dokumentācija svītrots
Atsevišķais nodokļu maksātājs un, grupas 
gadījumā, katrs grupas dalībnieks kārto 
pietiekami detalizētus reģistrus un 
pavaddokumentāciju, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas pienācīgu īstenošanu un ļautu 
veikt auditus.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 385
Danuta Jazłowiecka
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Direktīvas priekšlikums
118. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas sniegšana kompetentajām 
iestādēm

svītrots

Pēc dalībvalsts, kurā nodokļu maksātājs ir 
rezidents vai kurā tam ir pastāvīga 
pārstāvniecība, kompetentās iestādes 
pieprasījuma nodokļu maksātājs sniedz 
visu informāciju, kas svarīga tā nodokļu 
saistību noteikšanai. Pēc galvenās 
nodokļu iestādes pieprasījuma galvenais 
nodokļu maksātājs sniedz visu 
informāciju, kas svarīga konsolidētās 
nodokļa bāzes vai jebkura grupas 
dalībnieka nodokļu saistību noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 386
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
119. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lūgums pēc kompetentās iestādes 
viedokļa

svītrots

1. Nodokļu maksātājs var lūgt 
kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā 
tas ir rezidents vai kurā tam ir pastāvīga 
pārstāvniecība, viedokli par šīs direktīvas 
attiecināšanu uz konkrētu darījumu vai 
darījumu virkni, ko plānots veikt. 
Nodokļu maksātājs var lūgt arī viedokli 
par paredzamo grupas sastāvu. 
Kompetentā iestāde veic visus iespējamos 
pasākumus, lai samērīgā laikā atbildētu 
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uz šo lūgumu.
Ja ir sniegta visa svarīgā informācija par 
plānoto darījumu vai darījumu virkni, 
kompetentās iestādes izdotais viedoklis ir 
tai saistošs, ja vien galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesas pēc tam 
nenolemj citādi saskaņā ar 123. pantu. Ja 
nodokļu maksātājs nepiekrīt viedoklim, 
tas var rīkoties atbilstoši savai 
interpretācijai, bet viņam šis fakts 
jānorāda savā nodokļu deklarācijā vai 
konsolidētajā nodokļu deklarācijā.
2. Ja divi vai vairāki dažādās dalībvalstīs 
esoši grupas dalībnieki ir tieši iesaistīti 
konkrētā darījumā vai darījumu virknē 
vai ja pieprasījums attiecas uz paredzamo 
grupas sastāvu, attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes vienojas par kopēju 
viedokli.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 387
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
120. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saziņa starp kompetentajām iestādēm svītrots
1. Saskaņā ar šo direktīvu paziņoto 
informāciju iespēju robežās sniedz ar 
elektroniskiem līdzekļiem, izmantojot 
kopējo saziņas tīklu/kopējo sistēmas 
saskarni (KST/KSS).
2. Ja kompetentā iestāde saņem lūgumu 
par sadarbību vai informācijas apmaiņu 
attiecībā uz grupas dalībnieku saskaņā ar 
Direktīvu 2011/16/ES, tā atbild ne vēlāk 
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kā trīs mēnešu laikā pēc lūguma 
saņemšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 388
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
121. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noslēpuma neizpaušanas klauzula svītrots
1. Visu informāciju, kas darīta zināma 
dalībvalstij saskaņā ar šo direktīvu, patur 
noslēpumā šajā dalībvalstī tādā pašā veidā 
kā informāciju, kas saņemta saskaņā ar 
tās tiesību aktiem. Jebkurā gadījumā šāda 
informācija:
(a) var tikt darīta pieejama tikai 
personām, kas ir tieši iesaistītas nodokļa 
aprēķinā vai šī aprēķina administratīvajā 
kontrolē;
(b) to var papildus darīt zināmu tikai 
saistībā ar tiesas procesu vai 
administratīvo procesu, kas ietver 
sankcijas, kuras piemērotas ar mērķi veikt 
vai pārskatīt nodokļu aprēķinu vai 
saistībā ar to, un tikai personām, kuras 
tieši iesaistītas šādā procesā. Taču šādu 
informāciju var atklāt publiskā 
izskatīšanā vai spriedumā, ja pret to 
neiebilst informāciju sniegusī dalībvalsts 
kompetentā iestāde;
(c) to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot 
citiem nolūkiem, kas nav aplikšana ar 
nodokli vai nav saistīti ar tiesas procesu 
vai administratīvo procesu, kas ietver 
sankcijas, kuras piemērotas ar mērķi veikt 
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vai pārskatīt nodokļu aprēķinu vai 
saistībā ar to.
Turklāt dalībvalstis var noteikt, ka 
pirmajā daļā minēto informāciju izmanto, 
lai aprēķinātu citus maksājumus, nodevas 
un nodokļus, uz ko attiecas Padomes 
Direktīvas 2008/55/EK21 2. pants.
2. Neatkarīgi no 1. punkta informāciju 
sniedzošā dalībvalsts kompetentā iestāde 
var atļaut izmantot šo informāciju citiem 
nolūkiem pieprasītājā valstī, ja saskaņā ar 
informējošās valsts tiesību aktiem šo 
informāciju līdzīgos apstākļos varētu 
izmantot līdzīgiem nolūkiem 
informējošajā valstī.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 389
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
122. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Auditi svītrots
1. Galvenā nodokļu iestāde var sākt un 
koordinēt grupas dalībnieku auditus. 
Auditu var sākt arī pēc kompetentas 
iestādes pieprasījuma.
Galvenā nodokļu iestāde un citas 
iesaistītās kompetentās iestādes kopīgi 
nosaka audita apjomu un saturu un 
auditējamos grupas dalībniekus.
2. Auditu veic saskaņā ar tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā tas tiek veikts, ņemot 
vērā tādas korekcijas, kādas ir 
nepieciešamas, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas pienācīgu īstenošanu.
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3. Galvenā nodokļu iestāde apkopo visu 
auditu rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

122. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenā nodokļu iestāde var sākt un 
koordinēt grupas dalībnieku auditus. 
Auditu var sākt arī pēc kompetentas 
iestādes pieprasījuma.

Galvenā nodokļu iestāde var sākt grupas 
dalībnieku auditus. Tos koordinē Eiropas 
nodokļu iestāde. Auditu var sākt arī pēc 
kompetentas iestādes vai Eiropas nodokļu 
iestādes pieprasījuma.

Or. de

Grozījums Nr. 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
122. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Galvenā nodokļu iestāde apkopo visu 
auditu rezultātus.

3. Eiropas nodokļu iestāde apkopo visu 
auditu rezultātus.

Or. de

Grozījums Nr. 392
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
123. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Domstarpības starp dalībvalstīm svītrots
1. Ja dalībvalsts, kuras rezidents ir vai 
kurā reģistrēts kāds grupas dalībnieks, 
kompetentā iestāde nepiekrīt galvenās 
nodokļu iestādes lēmumam, kas pieņemts 
saskaņā ar 107. pantu vai 114. panta 3. 
vai 5. punktu, vai 6. punkta otro daļu, tā 
var apstrīdēt šo lēmumu galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesā trīs mēnešu 
laikā.
2. Kompetentajai iestādei ir vismaz tādas 
pašas procesuālās tiesības, kādas saskaņā 
ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem ir nodokļu 
maksātājam procesos pret galvenās 
nodokļu iestādes lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
123. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts, kuras rezidents ir vai kurā 
reģistrēts kāds grupas dalībnieks, 
kompetentā iestāde nepiekrīt galvenās 
nodokļu iestādes lēmumam, kas pieņemts 
saskaņā ar 107. pantu vai 114. panta 3. vai 
5. punktu, vai 6. punkta otro daļu, tā var 
apstrīdēt šo lēmumu galvenās nodokļu 
iestādes dalībvalsts tiesā trīs mēnešu 
laikā.

1. Ja dalībvalsts, kuras rezidents ir vai kurā 
reģistrēts kāds grupas dalībnieks, 
kompetentā iestāde nepiekrīt galvenās 
nodokļu iestādes lēmumam, kas pieņemts 
saskaņā ar 107. pantu vai 114. panta 3. vai 
5. punktu, vai 6. punkta otro daļu, tā var 
apstrīdēt šo lēmumu pirmajā instancē 
Eiropas nodokļu iestādē un pēc tam 
Eiropas Savienības Tiesā.

Or. de
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Grozījums Nr. 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
123. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentajai iestādei ir vismaz tādas 
pašas procesuālās tiesības, kādas saskaņā 
ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem ir nodokļu 
maksātājam procesos pret galvenās 
nodokļu iestādes lēmumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 395
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
124. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārsūdzēšana svītrots
1. Galvenais nodokļu maksātājs var 
pārsūdzēt šādus aktus:
(a) lēmumu noraidīt paziņojumu par izvēli 
pievienoties sistēmai;
(b) paziņojumu, kas pieprasa iesniegt 
dokumentus vai sniegt informāciju;
(c) grozītu nodokļu aprēķinu;
(d) nodokļu aprēķinu konsolidētās 
nodokļu deklarācijas neiesniegšanas 
gadījumā.
Pārsūdzību iesniedz 60 dienu laikā pēc 
pārsūdzamā akta saņemšanas.
2. Pārsūdzēšanai nav atliekošas ietekmes 
uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām.
3. Neatkarīgi no 114. panta 3. punkta var 
izdot grozītu nodokļu aprēķinu, lai 



PE478.376v01-00 210/226 AM\885627LV.doc

LV

īstenotu pārsūdzēšanas rezultātu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 396
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lēmumu noraidīt paziņojumu par izvēli 
pievienoties sistēmai;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 397
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lēmumu noraidīt paziņojumu par izvēli 
pievienoties sistēmai;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ja sistēma ir obligāta, paziņojuma sūtīšanai nav jēgas.

Grozījums Nr. 398
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Direktīvas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lēmumu noraidīt paziņojumu par izvēli 
pievienoties sistēmai;

(a) lēmumu noraidīt paziņojumu;

Or. de

Grozījums Nr. 399
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
125. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīva pārsūdzēšana svītrots
1. Pārsūdzības par grozītiem nodokļu 
aprēķiniem vai aprēķiniem, kas veikti 
saskaņā ar 112. pantu, izskata 
administratīva iestāde, kas ir kompetenta 
izskatīt pārsūdzības pirmajā instancē 
saskaņā ar galvenās nodokļu iestādes 
dalībvalsts tiesību aktiem. Ja šādā 
dalībvalstī nav šādas kompetentas 
administratīvas iestādes, galvenais 
nodokļu maksātājs var iesniegt 
pārsūdzību tieši tiesai.
2. Iesniedzot iesniegumus 
administratīvajai iestādei, galvenā 
nodokļu iestāde darbojas, cieši 
konsultējoties ar citām kompetentajām 
iestādēm.
3. Attiecīgā gadījumā administratīvā 
iestāde var pieprasīt, lai galvenais 
nodokļu maksātājs un galvenā nodokļu 
iestāde iesniegtu pierādījumus par grupas 
dalībnieku un citu saistīto uzņēmumu 
fiskālajām lietām un par citu iesaistīto 
dalībvalstu tiesību aktiem un praksi. Citu 
iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes 
sniedz visu nepieciešamo palīdzību 
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galvenajai nodokļu iestādei.
4. Ja administratīvā iestāde maina 
galvenās nodokļu iestādes lēmumu, 
mainītais lēmums aizstāj galvenās 
nodokļu iestādes lēmumu un to traktē kā 
galvenās nodokļu iestādes lēmumu.
5. Administratīvā iestāde izskata 
pārsūdzību sešu mēnešu laikā. Ja šajā 
periodā galvenais nodokļu maksātājs nav 
saņēmis lēmumu, uzskatāms, ka galvenās 
nodokļu iestādes lēmums ir apstiprināts.
6. Ja lēmums ir apstiprināts vai mainīts, 
galvenajam nodokļu maksātājam ir 
tiesības to pārsūdzēt tieši galvenās 
nodokļu iestādes dalībvalsts tiesās
60 dienu laikā pēc administratīvās 
apelācijas iestādes lēmuma saņemšanas.
7. Ja lēmums tiek atcelts, administratīvā 
iestāde pārsūta šo lietu galvenajai 
nodokļu iestādei, kas pieņem jaunu 
lēmumu 60 dienu laikā pēc dienas, kad tai 
paziņots administratīvās iestādes lēmums. 
Galvenais nodokļu maksātājs var 
pārsūdzēt jebkādu šādu jaunu lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu vai tieši galvenās 
nodokļu iestādes dalībvalsts tiesās 
60 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. 
Ja galvenā nodokļu iestāde nepieņem 
jaunu lēmumu 60 dienu laikā, galvenais 
nodokļu maksātājs var pārsūdzēt galvenās 
nodokļu iestādes sākotnējo lēmumu 
galvenās nodokļu iestādes dalībvalsts 
tiesās.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 400
Danuta Jazłowiecka
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Direktīvas priekšlikums
126. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārsūdzība tiesā svītrots
1. Galvenās nodokļu iestādes lēmuma 
pārsūdzību tiesā reglamentē galvenās 
nodokļu iestādes dalībvalsts tiesību akti, 
ievērojot 3. punktu.
2. Iesniedzot iesniegumus tiesām, galvenā 
nodokļu iestāde darbojas, cieši 
konsultējoties ar citām kompetentajām 
iestādēm.
3. Attiecīgā gadījumā valsts tiesa var 
pieprasīt, lai galvenais nodokļu maksātājs 
un galvenā nodokļu iestāde iesniegtu 
pierādījumus par grupas dalībnieku un 
citu saistīto uzņēmumu fiskālajām lietām 
un par citu iesaistīto dalībvalstu tiesību 
aktiem un praksi. Citu iesaistīto 
dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz 
visu nepieciešamo palīdzību galvenajai 
nodokļu iestādei.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas tehniskas korekcijas „konsolidācijas” komponentes svītrošanas dēļ.

Grozījums Nr. 401
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
126.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XVII.a NODAĻA
MINIMĀLĀ UZŅĒMUMU IENĀKUMA 

NODOKĻA LĪMEŅA NOTEIKŠANA
126.a pants
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Noteikumi par uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmju noteikšanu

Dalībvalstis nosaka uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmes, kas ir ne vairāk kā 3 % 
zemākas kā dalībvalstu tiesību aktos 
noteiktā vidējā likme.
Komisija katru gadu publisko dalībvalstu 
tiesību aktos noteikto piemērojamo vidējo 
likmi. To aprēķina, balstoties uz vidējo 
aritmētisko vērtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 402
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
126.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

126.b pants
Drošības klauzula attiecībā uz uzņēmumu 

ienākuma nodokļa reālo likmi
Dalībvalstis nepieņem pasākumus, kuru 
rezultātā tiek samazināta uzņēmumu 
ienākuma nodokļa reālā likme.

Or. fr

Grozījums Nr. 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
127. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to informē Padomi.

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to informē Eiropas Parlamentu un
Padomi.
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Or. de

Grozījums Nr. 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
128. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome jebkurā laikā var atsaukt 2., 14., 
34. un 42. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

1. Eiropas Parlaments un Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 2., 14., 34. un 42. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
129. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome var iebilst pret deleģētu aktu trīs 
mēnešu laikā pēc paziņojuma datuma.

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
iebilst pret deleģētu aktu trīs mēnešu laikā 
pēc paziņojuma datuma.

Or. de

Grozījums Nr. 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
129. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pēc šī perioda beigām Padome nav 
iebildusi pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
tas stājas spēkā tajā norādītajā datumā.

Ja pēc šī perioda beigām nedz Eiropas 
Parlaments, nedz Padome nav iebildusi 
pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas 
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spēkā tajā norādītajā datumā.

Or. de

Grozījums Nr. 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
129. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var 
stāties spēkā pirms minētā perioda beigām, 
ja Padome ir informējusi Komisiju par 
savu nodomu necelt iebildumus.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var 
stāties spēkā pirms minētā perioda beigām, 
ja Eiropas Parlaments un Padome ir 
informējusi Komisiju par savu nodomu 
necelt iebildumus.

Or. de

Grozījums Nr. 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
130. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta informēšana svītrots
Eiropas Parlamentu informē par 
Komisijas pieņemtajiem deleģētajiem 
aktiem, jebkādiem iebildumiem, kas 
izteikti par šiem aktiem, vai par pilnvaru 
deleģējuma atsaukšanu no Padomes 
puses.

Or. de

Grozījums Nr. 409
Iliana Ivanova
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Direktīvas priekšlikums
130. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamentu informē par Komisijas 
pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, 
jebkādiem iebildumiem, kas izteikti par 
šiem aktiem, vai par pilnvaru deleģējuma 
atsaukšanu no Padomes puses.

Eiropas Parlamentu informē par Komisijas 
pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, 
jebkādiem iebildumiem, kas izteikti par 
šiem aktiem, vai par pilnvaru deleģējuma 
atsaukšanu no Padomes puses. Par jebkuru 
turpmāku instrumenta novērtēšanu ir 
jāinformē ES kompetentās komitejas 
locekļi.

Or. en

Pamatojums

Pašizskaidrojošs

Grozījums Nr. 410
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
133. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārskatīšana (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. pt

Pamatojums

Šī korekcija ir attiecināma tikai uz portugāļu versiju. Es uzskatu, ka pareizāks „Pārskatīšanas 
klauzula” tulkojums būtu „Cláusula de Revisão”.

Grozījums Nr. 411
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Ņemot vērā neatkarīga ietekmes 
novērtējuma un iespējamā pilotprojekta 
rezultātus, kas ir īstenojams pirms šīs 
direktīvas sākotnējās spēkā stāšanās ES, 
un balstoties uz šajā direktīvā ietvertajā 
pārskatīšanas klauzulā paredzētās 
turpmākās analīzes rezultātiem, Komisija 
piecus gadus pēc šīs direktīvas sākotnējās
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību 
tām dalībvalstīm, kuras to ir īstenojušas 
brīvprātīgi, pirms Padome pieņem 
lēmumu par šīs direktīvas iespējamo 
paplašināšanu vai atsaukšanu. Komisijas 
ziņojumā Padomei jo īpaši ietver ietekmes 
analīzi saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm, izpēti par to, 
kā šo instrumentu izmanto MVU, un tā 
piemērotību MVU, kas ir brīvprātīgi 
izvēlējušies to, kā arī direktīvas ietekmi uz 
nodokļu iekasēšanu un ieņēmumiem tajās 
ES dalībvalstīs, kuras ir brīvprātīgi 
nolēmušas transponēt to savos tiesību 
aktos, un nodokļu apiešanas, nodokļu 
nemaksāšanas un dubultas aplikšanas ar 
nodokli apkarošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 

Komisija trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei un Eiropas Parlamentam 
par šīs direktīvas darbību. Ziņojumā it 
sevišķi ietver ietekmes analīzi saistībā ar 
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izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

šīs direktīvas XVI nodaļā izveidoto 
mehānismu nodokļa bāzu sadalīšanai starp 
dalībvalstīm. Ziņojumā jāiekļauj šīs 
direktīvas ietekmes analīze uz dalībvalstu 
nodokļu bāzi valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī. Komisijai ir arīdzan jāveic 
KKUINB ekonomiskās ietekmes analīze 
attiecībā uz saimnieciskās darbības un 
darbavietu pārvietošanu Savienības 
teritorijā. Šajā ietekmes izpētē ir jāietver 
arī priekšrocību un trūkumu analīze, ja 
šai sistēmai tiktu piešķirts obligāts statuss, 
turklāt ar papildu statistiskiem datiem ir 
jākliedē bažas, kuras iepriekš ir paudušas 
vairākas dalībvalstis (piemēram, KKUINB 
ieviešana samazinās ekonomisko 
izaugsmi, tādējādi kaitējot atsevišķu 
dalībvalstu nodokļu sistēmu 
konkurētspējai).

Or. en

Grozījums Nr. 413
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Komisija trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par šīs direktīvas darbību. Ziņojumā it 
sevišķi ietver ietekmes analīzi saistībā ar 
šīs direktīvas XVI nodaļā izveidoto 
mehānismu nodokļa bāzu sadalīšanai starp 
dalībvalstīm. Ziņojumā jāiekļauj šīs 
direktīvas ietekmes analīze uz dalībvalstu 
nodokļu bāzi valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī. Komisijai ir arīdzan jāveic 
KKUINB sociālekonomiskās ietekmes 
analīze attiecībā uz saimnieciskās 
darbības un darbavietu pārvietošanu 
Savienības teritorijā. Komisijai ir jāveic 
arī nodokļu partnerību iespējamības 
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izvērtēšana, pieņemot, ka tās ir 
korporatīvas sabiedrības, nevis 
nepārredzamas struktūras. Ziņojumā ir 
jāietver arī priekšrocību un trūkumu 
analīze, ja šai sistēmai tiktu piešķirts 
obligāts statuss. Attiecīgā gadījumā 
ziņojumam ir jāpievieno atbilstīgi 
likumdošanas priekšlikumi.

Or. en

Pamatojums

KKUINB ietekmes novērtējums direktīvas pārskatā: pēc trīs gadiem Komisijai jāizskata 
obligātas sistēmas ieviešanas priekšrocības un trūkumi, lai izveidotu vienotu KKUINB ES. 
Vēl Komisijai jāveic direktīvas ietekmes analīze uz dalībvalstu nodokļu bāzēm valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī, tostarp sociālekonomiskās ietekmes analīze uz saimnieciskās 
darbības un darbavietu pārvietošanu ES teritorijā.

Grozījums Nr. 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Komisija trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par šīs direktīvas darbību. Ziņojumā it 
sevišķi ietver ietekmes analīzi saistībā ar 
šīs direktīvas XVI nodaļā izveidoto 
mehānismu nodokļa bāzu sadalīšanai starp 
dalībvalstīm un konsolidācijas 
noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 415
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm. Jebkurš 
jautājums, kas nav ietverts direktīvas 
darbības jomā, jo īpaši nesaskaņotu 
nodokļa likmju ietekme, nav jāizskata.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Iliana Ivanova

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei un Eiropas Parlamentam 
par šīs direktīvas darbību. Ziņojumā ietver 
ietekmes analīzi saistībā ar šīs direktīvas 
XVI nodaļā izveidoto mehānismu nodokļa 
bāzu sadalīšanai starp dalībvalstīm.
Ziņojumā ietver arī mehānisma ietekmes 
uz dalībvalstu ekonomiku un nodokļa 
sistēmām analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm. Pārskatot šo 
direktīvu, jo īpaši ir jāpievērš uzmanība 
kopējās uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzes obligātās sistēmas ieviešanai.

Or. en

Pamatojums

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes obligātums ļautu samazināt 
birokrātisko slogu un novērst nodokļu nemaksāšanu. Tomēr pirms obligātā statusa 
piešķiršanas ir jāizvērtē KKUINB darbība un ietekme uz Eiropas uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 418
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Komisija trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par šīs direktīvas darbību. Ziņojumā it 
sevišķi ietver ietekmes analīzi saistībā ar 
šīs direktīvas XVI nodaļā izveidoto 
mehānismu nodokļa bāzu sadalīšanai starp 
dalībvalstīm. Ziņojumā ir jāpievērš 
uzmanība arī direktīvas ietekmei uz 
izaugsmi un darbavietu radīšanu, tās 
sekām attiecībā uz ES uzņēmumu darbību 
globālā līmenī, kā arī tās efektivitāti 
nodokļu apiešanas un nemaksāšanas 
apkarošanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 419
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 
Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu un dalībvalstu 
likmes, kas tiek piemērotas nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Or. pt

Grozījums Nr. 420
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija reizi divos gados iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par to, kā dalībvalstu nodokļu 
iestādes piemēro 85. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka trešo valstu uzņēmumu pārredzamības novērtēšana ir salīdzinoši 
vienveidīga visās iesaistītajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 421
Sylvie Goulard
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Direktīvas priekšlikums
133. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs direktīvas iespējamo ietekmi uz iekšējo 
tirgu un jo īpaši iespējamo konkurences 
izkropļojumu starp uzņēmumiem, kuriem 
ir piemērojama šajā direktīvā paredzētā 
sistēma, un uzņēmumiem, kas neatbilst 
konsolidācijas kritērijiem.

Or. fr

Pamatojums

Šādas sistēmas ietekme uz iekšējo tirgu ir neizbēgama, tomēr to ir nepieciešams novērtēt un 
gadījumā, ja tā ir negatīva, mazināt vai kompensēt to, lai izvairītos no būtiskiem 
izkropļojumiem.

Grozījums Nr. 422
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
134. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [datums] pieņem 
un publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara 
zināmus Komisijai minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis, kuras brīvprātīgi nolemj 
transponēt šo direktīvu, vēlākais līdz 
[datums] pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 423
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
135. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stāšanās spēkā Fakultatīvā stāšanās spēkā

Or. en

Grozījums Nr. 424
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
135. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva stājas spēkā […] dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā dalībvalstīs, kuras 
brīvprātīgi nolemj transponēt šo direktīvu,
[…] dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Versicherungsteuer svītrots

Or. de

Pamatojums

Tiks vispārīgi pieņemts, ka uzņēmumu ienākuma vai jebkurš līdzīgs nodoklis nav atskaitāms 
kā ekspluatācijas izdevumi. Citādi nodoklis samazinātu pats savu nodokļa bāzi. Tomēr, 
piemēram, Vācijas gadījumā apdrošināšanas nodoklis ir darījuma nodoklis, tāpēc nav 
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pielīdzināms ienākuma nodoklim. Tāpēc apdrošināšanas nodoklis („Versicherungsteuer”) ir
atskaitāms.


