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Grozījums Nr. 8
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pastāvīgie un lielie valstu budžetu 
deficīti ir cieši saistīti ar pašreizējo 
sociālo, ekonomikas un finanšu krīzi. 
Vienlaikus būtisks faktors ir nodokļu 
konkurence starp dalībvalstīm, kas neļauj 
ilgtspējīgi konsolidēt valstu budžetus. 
Tādēļ Komisijai jāierosina korporatīvo 
nodokļu minimālas likmes savlaicīga 
ieviešana, nosakot 25 % likmi. Šāda 
minimālā likme samazinātu nodokļu 
konkurenci un attiecīgi stiprinātu 
dalībvalstu brīvas tiesības piemērot 
nodokli uzņēmumiem. Tādējādi
nelabvēlīgi netiktu ietekmēta
subsidiaritātes principa ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Iekšējā tirgū, kam ir vietēja tirgus 
iezīmes, dažādu dalībvalstu uzņēmumu 
darījumiem nevajadzētu piemērot mazāk 
labvēlīgus nodokļu nosacījumus, salīdzinot 
ar tiem, ko piemēro līdzīgiem darījumiem 
starp uzņēmējsabiedrībām, kas ir tajā pašā 
dalībvalstī.

(2) Iekšējā tirgū, kam ir vietēja tirgus 
iezīmes, dažādu dalībvalstu uzņēmumu 
darījumiem nevajadzētu piemērot mazāk 
labvēlīgus nodokļu nosacījumus, salīdzinot 
ar tiem, ko piemēro līdzīgiem darījumiem 
starp uzņēmējsabiedrībām, kas ir tajā pašā 
dalībvalstī. Tomēr 27 dažādu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa sistēmu pastāvēšana 
sniedz pārrobežu uzņēmējsabiedrībām 
plašas iespējas izvairīties no nodokļu 
maksāšanas un tos nemaksāt. Šī situācija 
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uzliek būtisku slogu valstu budžetiem.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Vispiemērotākais veids, kā novērst 
iepriekš minētās formalitātes un problēmas, 
kā arī nodrošināt vienādu nodokļu režīmu 
vietējiem un pārrobežu darījumiem, ir 
atcelt nodokļu uzlikšanu procentu un 
honorāru maksājumiem dalībvalstī, kurā 
maksājumi rodas, neatkarīgi no tā, vai 
nodokli iekasē, atskaitot no pirmavota vai 
aprēķinot nodokļu summu; īpaši 
nepieciešams ir atcelt šādus nodokļus 
attiecībā uz tādiem maksājumiem, ko veic 
starp asociētām uzņēmējsabiedrībām 
dažādās dalībvalstīs, kā arī starp šādu 
uzņēmējsabiedrību pastāvīgiem 
uzņēmumiem.

(4) Vispiemērotākais veids, kā novērst 
iepriekš minētās formalitātes un problēmas, 
kā arī nodrošināt vienādu nodokļu režīmu 
vietējiem un pārrobežu darījumiem, ir 
aizstāt visu veidu nodokļu uzlikšanu 
procentu un honorāru maksājumiem 
dalībvalstī, kurā maksājumi rodas, 
neatkarīgi no tā, vai nodokli iekasē, 
atskaitot no pirmavota vai aprēķinot 
nodokļu summu ar Eiropas līmenī 
saskaņotiem nodokļiem. Šādus nodokļus 
attiecībā uz tādiem maksājumiem, ko veic 
starp asociētām uzņēmējsabiedrībām 
dažādās dalībvalstīs, kā arī starp šādu 
uzņēmējsabiedrību pastāvīgiem 
uzņēmumiem, ir īpaši nepieciešams aizstāt 
ar saskaņotu fiskālo režīmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tomēr ir nepieciešams neierobežot 
dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus, 
lai cīnītos pret krāpšanu vai stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu.

(12) Tomēr ir nepieciešams veikt 
atbilstošus pasākumus, lai cīnītos pret 
krāpšanu, stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu 
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maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu 
gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tomēr ir nepieciešams neierobežot 
dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus, lai 
cīnītos pret krāpšanu vai stāvokļa
ļaunprātīgu izmantošanu.

(12) Tomēr ir nepieciešams neierobežot 
dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus, lai 
cīnītos pret krāpšanu nodokļu jomā, 
nodokļu nemaksāšanu vai ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai sekmīgi un rentabli īstenotu šīs 
direktīvas noteikumus, 
uzņēmējsabiedrībām jāsagatavo gada 
pārskati, tostarp visi attiecīgie nodokļu 
dati, paplašināmajā komerciālo pārskatu 
valodā (XBRL),

Or. de

Grozījums Nr. 14
Liem Hoang Ngoc
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Procentu vai honorāru maksājumus, kas 
rodas dalībvalstī, atbrīvo no jebkādiem 
nodokļiem, ko uzliek šādiem maksājumiem 
minētajā dalībvalstī, vai nu atskaitot 
nodokli no pirmavota, vai aprēķinot 
nodokļu summu, ja procentu vai honorāru 
maksājuma īpašuma beneficiārs ir citas 
dalībvalsts uzņēmējsabiedrība vai 
dalībvalsts uzņēmējsabiedrības pastāvīgs 
uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, un 
ja ienākumi, kas gūti no šiem 
maksājumiem, ir faktiski apliekami ar 
nodokli minētajā citā dalībvalstī.

1. Procentu vai honorāru maksājumus, kas 
rodas dalībvalstī, atbrīvo no jebkādiem 
nodokļiem, ko uzliek šādiem maksājumiem 
minētajā dalībvalstī, vai nu atskaitot 
nodokli no pirmavota, vai aprēķinot 
nodokļu summu, ja procentu vai honorāru 
maksājuma faktiskais īpašnieks ir citas 
dalībvalsts uzņēmējsabiedrība vai 
dalībvalsts uzņēmējsabiedrības pastāvīgs 
uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, un 
ja ienākumi, kas gūti no šiem 
maksājumiem, ir faktiski apliekami ar 
nodokli minētajā citā dalībvalstī, 
piemērojot tiesību aktos noteikto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas 
nav zemāka par 70 % no vidējās tiesību 
aktos noteiktās uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmes, kuru piemēro dalībvalstīs. 
Procentu vai honorāru maksājumus 
neatbrīvo no nodokļiem dalībvalstī, kurā 
tie rodas, ja maksājums nav apliekams ar 
nodokļiem saskaņā ar valsts nodokļu 
tiesību aktiem, kurus attiecina uz faktisko 
īpašnieku, jo tiek atšķirīgi klasificēts 
maksājums (hibrīda instrumenti) vai 
maksātājs un saņēmējs 
(hibrīduzņēmumi).

Or. en

Grozījums Nr. 15
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Procentu vai honorāru maksājumus, kas 
rodas dalībvalstī, atbrīvo no jebkādiem 
nodokļiem, ko uzliek šādiem maksājumiem 

1. Procentu vai honorāru maksājumus, kas 
rodas dalībvalstī, atbrīvo no jebkādiem 
nodokļiem, ko uzliek šādiem maksājumiem 
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minētajā dalībvalstī, vai nu atskaitot 
nodokli no pirmavota, vai aprēķinot 
nodokļu summu, ja procentu vai honorāru
maksājuma īpašuma beneficiārs ir citas 
dalībvalsts uzņēmējsabiedrība vai 
dalībvalsts uzņēmējsabiedrības pastāvīgs 
uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, un 
ja ienākumi, kas gūti no šiem 
maksājumiem, ir faktiski apliekami ar 
nodokli minētajā citā dalībvalstī.

minētajā dalībvalstī, vai nu atskaitot 
nodokli no pirmavota, vai aprēķinot 
nodokļu summu, ja procentu vai honorāru 
maksājuma faktiskais īpašnieks ir citas 
dalībvalsts uzņēmējsabiedrība vai 
dalībvalsts uzņēmējsabiedrības pastāvīgs 
uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, un 
ja ienākumi, kas gūti no šiem 
maksājumiem, ir faktiski apliekami ar 
nodokli minētajā citā dalībvalstī, 
piemērojot tiesību aktos noteikto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas 
nav zemāka par 70 % no vidējās tiesību 
aktos noteiktās uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmes, kuru piemēro dalībvalstīs.
Procentu vai honorāru maksājumus 
neatbrīvo no nodokļiem dalībvalstī, kurā 
tie rodas, ja maksājums nav apliekams ar 
nodokļiem saskaņā ar valsts nodokļu 
tiesību aktiem, kurus attiecina uz faktisko 
īpašnieku, jo tiek atšķirīgi klasificēts 
maksājums (hibrīda instrumenti) vai 
maksātājs un saņēmējs 
(hibrīduzņēmumi).

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, kas rodas dalībvalstu nodokļu režīmu 
neatbilstību dēļ, vai, ar nodokļiem apliekot uzņēmējsabiedrību procentu ieņēmumus, jānosaka 
minimālās nodokļu likmes un dalībvalstīm jābūt iespējai atteikties no šajā direktīvā paredzēto 
priekšrocību izmantošanas, ja nodokļu maksātāji, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas,
izmanto hibrīda instrumentus vai hibrīduzņēmumus. Eiropas Parlaments ir aicinājis veikt 
šādus pasākumus savās jaunākajās rezolūcijās par uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem, 
mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs, un kopēju 
sistēmu (pārstrādātā redakcija) un aicinājumā veikt konkrētus pasākumus, lai apkarotu 
krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu.

Grozījums Nr. 16
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja tas ir nodokļu maksātājs Padomes 
Direktīvas par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
4. panta 1. punkta izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pirmais uzņēmums ir minimāli 10 % otrā 
uzņēmuma kapitāla turētājs; vai

i) pirmais uzņēmums ir vismaz 25 % otrā 
uzņēmuma kapitāla turētājs; vai

Or. en

Grozījums Nr. 18
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) otrais uzņēmums ir minimāli 10 %
pirmā uzņēmuma kapitāla turētājs; vai

ii) otrais uzņēmums ir vismaz 25 % pirmā 
uzņēmuma kapitāla turētājs; vai

Or. en

Grozījums Nr. 19
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts – iii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) trešais uzņēmums ir minimāli 10 % gan 
pirmā uzņēmuma, gan otrā uzņēmuma 
kapitāla turētājs.

iii) trešais uzņēmums ir vismaz 25 % gan 
pirmā uzņēmuma, gan otrā uzņēmuma 
kapitāla turētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Krāpšana un ļaunprātīga izmantošana Krāpšana nodokļu jomā, nodokļu 
nemaksāšana un ļaunprātīga izmantošana

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādu darījumu gadījumos, kuru 
galvenais mērķis vai viens no galvenajiem 
mērķiem ir nodokļu nemaksāšana, 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai 
ļaunprātīga izmantošana, dalībvalstis var 
atsaukt šajā direktīvā paredzētās 
priekšrocības vai atteikties piemērot šo 
direktīvu.

2. Šādu darījumu gadījumos, kuru 
galvenais mērķis vai viens no galvenajiem 
mērķiem ir krāpšana nodokļu jomā, 
nodokļu nemaksāšana vai nodokļu
sistēmas ļaunprātīga izmantošana, tostarp 
atsevišķos gadījumos, kad notiek 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, 
dalībvalstis var atsaukt šajā direktīvā 
paredzētās priekšrocības vai atteikties 
piemērot šo direktīvu.

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 1. panta 1. un 3. punkta, 2. panta 
c) un d) apakšpunkta un I pielikuma 
A daļas prasības vēlākais līdz 2012. gada 
1. janvārim. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 1. panta 1. un 3. punkta, 2. panta 
c) un d) apakšpunkta un I pielikuma 
A daļas prasības vēlākais līdz 2013. gada 
31. decembrim. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. de

Grozījums Nr. 23
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzņēmējsabiedrības sagatavo gada 
pārskatus, tostarp visus attiecīgos nodokļu 
datus, paplašināmajā komerciālo 
pārskatu valodā (XBRL).

Or. de

Grozījums Nr. 24
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2016. gada 31. decembrim Komisija Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija 
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ziņo Padomei par šīs direktīvas 
ekonomisko ietekmi.

ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par šīs direktīvas ekonomisko ietekmi.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neietekmē valsts tiesību aktu 
vai nolīgumos izklāstītu noteikumu 
piemērošanu, kas pārsniedz šīs direktīvas 
noteikumus un ir paredzēti, lai novērstu vai 
samazinātu nodokļu dubultu uzlikšanu 
procentu un honorāru maksājumiem.

Šī direktīva neietekmē valsts tiesību aktu 
vai nolīgumos izklāstītu noteikumu 
piemērošanu, kas pārsniedz šīs direktīvas 
noteikumus un ir paredzēti, lai novērstu vai 
samazinātu procentu un honorāru 
maksājumu dubultu aplikšanu ar 
nodokļiem un dubultu neaplikšanu ar 
nodokļiem.

Or. en


