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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi (KKUINB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0121),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir apspriedusies (C7-0092/2011),

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Nīderlandes Senāts, 
Zviedrijas Riksdāgs, Bulgārijas parlaments, Apvienotās Karalistes Pārstāvju palāta, 
Polijas Nacionālā asambleja, Maltas parlaments, Slovākijas parlaments, Īrijas Pārstāvju 
palāta un Rumānijas Pārstāvju palāta un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Uzņēmumi, kas vēlas veikt pārrobežu 
uzņēmējdarbību Savienībā, saskaras ar 

(1) Uzņēmumi, kas vēlas veikt pārrobežu 
uzņēmējdarbību Savienībā, saskaras ar 
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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.

nopietniem šķēršļiem un tirgus 
izkropļojumiem, ko rada 27 dažādu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 
esamība. 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”, kā arī paktam „Euro plus”, 
ekonomikas, budžeta un fiskālai 
integrācijai, kura ir nepieciešama, lai 
radītu konkurētspējīgu sociālo tirgus 
ekonomiku.

Or. nl

Pamatojums

Aktualizēšana.

Grozījums Nr. 2

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 ietekmēt 
dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likmēm. Dalībvalstis tāpēc arī saglabā 
tiesības pieņemt konkrētas iniciatīvas 
attiecībā uz uzņēmējdarbību, it īpaši 
nodokļu atlaides veidā.

Or. nl

Pamatojums

Pašizskaidrojošs grozījums.
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Grozījums Nr. 3

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. nl

Pamatojums

Lai gan patlaban nav aktuāls jautājums par nodokļa likmju saskaņošanu, mēs nedrīkstam 
pilnīgi izslēgt šādu varbūtību nākotnē.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Plaša nodokļa bāze, konsolidācija un 
dalībvalstu diskrecionārā vara, kas 
attiecas uz valstu uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmēm, padara KKUINB par 
fiskāli neitrālu operāciju.

Or. nl

Pamatojums

Pašizskaidrojošs grozījums.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Ciktāl KKUINB izmantošana 
ietekmēs reģionālo vai vietējo pašvaldību 
ieņēmumus no nodokļiem, dalībvalstis 
varēs brīvi rīkoties, veicot pasākumus 
situācijas koriģēšanai, saskaņā ar savu 
konstitucionālo sistēmu un atbilstīgi šai 
direktīvai.

Or. nl

Pamatojums

Tas, ka dažās dalībvalstīs pastāv īpaši spilgti izteiktas reģionālas pārvaldes sistēmas, nav 
šķērslis KKUINB ieviešanai.

Grozījums Nr. 6

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 efektīvs 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 
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kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem.

Or. nl

Pamatojums

Pašizskaidrojošs grozījums.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Šī direktīva ietver pilnīgi jaunu 
pieeju uzņēmumu ienākuma nodokļa 
būtiskam komponentam. Tāpēc būtu 
vajadzīga rūpīga analīze un novērtējums, 
tiklīdz to varēs saprātīgi veikt. Tā kā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa 
piemērošanai un īstenošanai ir raksturīgs 
cikliskums, pirmo piecu gadu laikā pēc 
direktīvas stāšanās spēkā nav iespējams 
veikt nopietnu novērtējumu.

Or. nl

Pamatojums

Pastāv viedoklis, ka novērtējums būtu jāveic pēc trijiem gadiem. Tomēr tas nav lietderīgi, 
ņemot vērā, ka finanšu gada noslēgumam seko nodokļu deklarāciju iesniegšana, valsts 
nodokļu pārbaudes un nodokļu nomaksa, un tas nozīmē, ka vēl nebūs noslēdzies pilns cikls.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Analīzē, ko veic, pamatojoties uz 
pārskatīšanas klauzulu, vajadzētu arī 
iekļaut šādu aspektu izpēti: KKUINB
fakultatīvā būtība, nodokļa bāzes 
saskaņošanas ierobežošana, 
aprēķināšanas formula un praktiskuma 
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apsvērumi saistībā ar MVU.

Or. nl

Pamatojums

Pašizskaidrojošs grozījums.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80. pants 80. pants
Vispārējs noteikums par ļaunprātīgas 

izmantošanas novēršanu
Vispārējs noteikums par ļaunprātīgas 

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

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

Pirmo daļu nepiemēro īstiem komerciāliem 
darījumiem, kur nodokļu maksātājs var 
izvēlēties starp diviem vai vairākiem 
iespējamiem darījumiem, kuru 
komerciālais rezultāts ir vienāds, bet kuri 
rada dažādas summas, kas apliekamas ar 
nodokli.

Pirmo daļu nepiemēro īstiem komerciāliem 
darījumiem, kur nodokļu maksātājs var 
izvēlēties starp diviem vai vairākiem 
iespējamiem darījumiem, kuru 
komerciālais rezultāts ir vienāds, bet kuri 
rada dažādas summas, kas apliekamas ar 
nodokli.

Or. nl

Pamatojums

Vispārējā noteikumā par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu pienācīgi ņemts vērā gan 
faktiskais aspekts, gan nolūks. Taču referente uzskata — ja tiek veikti mākslīgi darījumi 
(faktiskais aspekts), tad tas jau būtu pietiekams pierādījums tam, ka skaidrs nolūks ir 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

133. pants 133. pants

Pārskatīšana Pārskatīšana
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 noteikti ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Or. nl

Pamatojums

Pašizskaidrojošs grozījums.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

133. pants 133. pants

Pārskatīšana Pārskatīšana
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 un šā 
mehānisma fakultatīvās būtības analīzi.

Or. nl

Pamatojums

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešana ir pilnīgi jauns pasākums 
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ES, un tāpēc ir ieteicams vispirms to pārbaudīt, piemērojot brīvprātības principu. Turklāt 
KKUINB brīvprātīga izvēle būs arī pievilcīgāka dalībvalstīm, lai par to kopīgi vienotos (to 
var apstiprināt vienīgi ar Padomes vienprātīgu lēmumu). Neatkarīgi no tā mums ir jābūt 
gataviem novērtēt šo brīvprātīgo mehānismu pēc pieciem gadiem un turpmāk.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

133. pants 133. pants
Pārskatīšana Pārskatīšana

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 analīzi par to, 
vai vēlams paplašināt nodokļa bāzes 
saskaņošanu, paredzot arī nodokļa likmju 
saskaņošanu, kā arī ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm.

Or. nl

Pamatojums

Ieviešot kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, ir atbilstīgi sākt ar nodokļa 
bāzi, savukārt dalībvalstu ziņā atstājot nodokļa likmju noteikšanu. Taču, novērtējot šā 
priekšlikuma ietekmi, vajadzētu ņemt vērā arī šo aspektu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

133. pants 133. pants

Pārskatīšana Pārskatīšana
Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 
ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 

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

Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 
saistībā ar šīs direktīvas XVI nodaļā 
izveidoto mehānismu nodokļa bāzu 
sadalīšanai starp dalībvalstīm. Ziņojumā 
ietver arī izpēti par to, kā šo instrumentu 
izmanto MVU, un tā piemērotību MVU. 

Or. nl

Pamatojums

MVU ir lielākie darba devēji un jaunu darba vietu izveidotāji Eiropas Savienībā. It īpaši 
paturot prātā to, ka tiek ierosināta tikai KKUINB un ka vienlaikus nav sagaidāms 
priekšlikums par to, ka MVU, kuriem ir pārrobežu darījumi, būtu jāapliek ar nodokli saskaņā 
ar mītnes valsts noteikumiem, ietekmes novērtējumā ir jāiekļauj KKUINB faktiskā 
piemērošana un tā pieejamība MVU.
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PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma saturs

Direktīvā par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) paredzēti 
kopēji nodokļa bāzes aprēķināšanas noteikumi uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā.

Šajā ES regulējumā nodokļu jomā ietverts pilns noteikumu kopums, lai konsolidētu katra 
uzņēmuma vai filiāles atsevišķos fiskālos rezultātus, konsolidētu šos rezultātus (peļņu un 
zaudējumus), ja pastāv grupa ar vairākiem dalībniekiem, un sadalītu konsolidēto nodokļa 
bāzi, ja tā ir pozitīva, starp visām atbilstīgajām dalībvalstīm.

Konsolidētā nodokļa bāze ir jāsadala, pamatojoties uz iepriekš noteiktu formulu, kurā ietverti 
trīs vienlīdz izsvērti faktori — apgrozījums, darbaspēks un aktīvi.

Katra dalībvalsts piemēros savu likmi tai piešķirtajai nodokļa bāzes daļai. Tiek saskaņota tikai 
nodokļa bāzes aprēķināšana un tās sadalījums. Dalībvalstu ziņā saglabāsies tiesības noteikt 
nodokļa likmes.

Saskaņošana arī neattiecas uz valsts noteikumiem par finanšu pārskatiem.

KKUINB ir fakultatīva. Visiem uzņēmumiem — gan maziem, gan lieliem, un neatkarīgi no 
tā, vai tie veic pārrobežu uzņēmējdarbību, būs iespēja piemērot KKUINB. Tomēr neviens 
netiks piespiests to darīt. Uzņēmums, kurš izvēlas KKUINB, to piemēros piecu gadu 
laikposmā, un šīs sistēmas piemērošana tiks automātiski pagarināta vēl par trijiem gadiem, ja 
vien uzņēmums trīs mēnešus pirms piemērošanas perioda beigām neizvēlēsies to pārtraukt.

Priekšlikumā arī ietverti noteikumi ļaunprātīgas izmantošanas nepieļaušanai un noteikts, kā 
jāveic KKUINB administrēšana dalībvalstīs, izmantojot vienota kontaktpunkta pieeju.

Ir četri aspekti, attiecībā uz kuriem ar šo direktīvu Komisiju pilnvaro uz nenoteiktu periodu 
pieņemt deleģētos aktus.

Direktīvā ietverta pārskatīšanas klauzula, kas cita starpā skaidri attiecas uz nodokļa bāzes 
pārrēķināšanas formulas darbību.

Visbeidzot, šīs direktīvas transponēšanas gaitā dalībvalstu pienākums ir iesniegt Komisijai 
korelācijas tabulu.

Referentes nostāja

Referente uzskata, ka KKUINB ir nepieciešams instruments Eiropas iekšējā tirgus izveides 
pabeigšanai, no vienas puses, un Eiropas ekonomikas integrācijai, kas vajadzīga euro zonas 
stabilitātes nodrošināšanai, no otras puses. Pašreizējā krīze nedrīkst būt šķērslis — tās 
apstākļos KKUINB ieviešana drīzāk jāpasteidzina.
Referente tāpēc atzinīgi vērtē to, ka vēl pirms šā ziņojuma projekta sagatavošanas visos 
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Eiropadomes vai euro zonas augstākā līmeņa sanāksmju secinājumos ir skaidra norāde uz 
KKUINB. Referente piebilst, ka 2011. gada 18. augustā Vācijas kanclere un Francijas 
prezidents Eiropadomes priekšsēdētājam adresēja kopīgu vēstuli, aicinot pabeigt sarunas par 
KKUINB pirms 2012. gada beigām un skaidri paziņojot (zināmā veidā izdarot spiedienu?), ka 
viņi izstrādā divpusēju Francijas un Vācijas valdību iniciatīvu.

Šādas intereses paušanai par KKUINB vajadzētu būt „tīkamai Eiropas Parlamenta dzirdei”, jo 
īpaši tāpēc, ka pēdējos gados Parlaments pats vairākkārt aicinājis ieviest KKUINB.
Kā referente es tāpēc vēlētos paust pilnīgu atbalstu šim direktīvas priekšlikumam un aicināt 
Padomi bez kavēšanās apspriest priekšlikumu un pieņemt tam labvēlīgu lēmumu.

Dažu dalībvalstu parlamenti ir pauduši iebildumus, uzskatot, ka Komisija ir pārkāpusi 
subsidiaritātes principu. Referente nepiekrīt šiem iebildumiem. Vairāki iekšējā tirgus 
izkropļojumi var vienīgi tad tikt novērsti, ja tiks pieņemta kopēja noteikumu sistēma ar 
kopējām administratīvām procedūrām un vienota administratīva kontaktpunkta sistēmu.
Referente tāpēc atbalsta Komisijas lēmumu nepārskatīt šo priekšlikumu.

Referente vēlas uzsvērt KKUINB ieviešanas galvenās priekšrocības:
 lielāka fiskālā pārredzamība, kas padarīs nodokļu sistēmu taisnīgāku un efektīvāku;
 samazinātas gan īstenošanas izmaksas, gan birokrātija, ar ko uzlabos to uzņēmumu 

izaugsmes izredzes, kuri veic pārrobežu uzņēmējdarbību, un padarīs Eiropas 
Savienību pievilcīgāku ārvalstu investoriem, kā arī sekmēs to uzņēmumu piekļuvi 
iekšējam tirgum, kuri vēl neveic pārrobežu uzņēmējdarbību;

 izredzes, ka lēmumi par sadalījumu iekšējā tirgū tiks pieņemti, vairāk ievērojot fiskāli 
neitrālus sociālekonomiskos apsvērumus, nekā tie tiek pieņemti patlaban;

 divējādu problēmu mazināšana nodokļu jomā — t. i., izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas un krāpšana, no vienas puses, un nodokļu dubulta uzlikšana, no otras 
puses.

Jo lielāka līdzdalība KKUINB sistēmā, jo lielāki būs sasniedzamie ieguvumi. Tāpēc pievilcīgs 
šķiet viedoklis padarīt šo sistēmu par obligātu, nevis fakultatīvu. Taču konsolidētās nodokļa 
bāzes ieviešana Eiropas Savienībā ir pilnīgi jauns un, taisnību sakot, joprojām daļēji 
eksperimentāls pasākums, un, tā kā, iespējams, šis nav piemērots punkts ekonomiskajā ciklā, 
kurā piespiest visus uzņēmumus — gan lielus, gan mazus, veikt būtiskas sistēmas izmaiņas, 
referente par labāku atzīst izvēles saglabāšanu attiecībā uz KKUINB piemērošanu. Tomēr 
referente ierosina vēlreiz pienācīgi apspriest šo pieeju un tāpēc ierosina pārskatīšanas 
klauzulas grozījumu.

Lai gūtu maksimālas priekšrocības no KKUINB, ieteicams ieviest to visā Eiropas Savienībā.
Referente atbalsta KKUINB — lai gan izvēles — ieviešanu visā Eiropas Savienībā, dodot 
priekšroku obligātai bāzei, kurā iekļauts ciešākas sadarbības priekšnoteikums. Taču, ja 
Padome nespēs panākt apmierinošu vienošanos ar visām dalībvalstīm, jebkurā gadījumā 
ciešākai sadarbībai ir jākļūst par izvēles variantu. Tādā gadījumā jāizvirza mērķis visām euro 
zonas dalībvalstīm vai valstīm, kas tai pievienosies, piedalīties, jo viņu turpmākā ekonomiskā 
integrācija ir būtiska vairāku iemeslu dēļ.

Vēl viens apspriežamais jautājums ir saskaņošanas pakāpe. Referente uzskata, ka, no vienas 
puses, nodokļa likmju tuvināšana (nosakot minimālās likmes vai likmju robežas) var sniegt 
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priekšrocības. No otras puses, referente atzīst, ka tas nav patiesi nepieciešams, lai iekšējais 
tirgus darbotos pareizi, un ka apstākļos, kad vairākums dalībvalstu pūlas, lai vai nu atjaunotu 
valsts finanšu kārtību, vai tās sakārtotu, nav lietderīgi meklēt radikālu saskaņošanu. Tomēr, ja 
pēc noteikta laika kļūs acīmredzami, ka nodokļu konkurence starp dalībvalstīm vairāk kaitē, 
nekā dara labu, turpmāku pasākumu vienmēr varēs veikt. Lai gan šī direktīva nekādā ziņā 
nebūtu jāuzlūko kā tāda, kas paredz uzņēmumu nodokļa likmju saskaņošanu, referente 
ierosina, ka likmju jautājums būtu jāmin pārskatīšanas klauzulā.

Referente pilnībā atbalsta konsolidācijas principu gan iekšējā tirgus efektivitātes labad, gan 
nolūkā padarīt KKUINB pievilcīgāku uzņēmumiem. Īpaši tāpēc, ka nodokļa bāze saskaņā ar 
KKUINB sistēmu ir plašāka nekā vidējā dalībvalstu bāze, un arī tāpēc, ka pašas dalībvalstis 
nosaka šīs likmes, raugoties no dalībvalstu viedokļa, konsolidācija nevar būt šķērslis.

Nodokļa bāzes plašais diapazons, dalībvalstu suverēnās tiesības noteikt likmes un 
konsolidācija ļaus KKUINB to vidū būt „fiskāli neitrālai” saistībā ar ietekmi gan uz 
uzņēmumiem, gan uz valsts finansēm.

Nodokļa bāzes sadalījuma formula, kas sniegta direktīvā, neietekmēs nodokļa bāzi, bet tikai 
tās sadalījumu dalībvalstu vidū. Sadalījumam ir jābūt juridiski noteiktam, paredzamam, 
ekonomiski atbilstīgam un taisnīgam. Šajā sakarībā priekšlikumā ir izvēlēti trīs faktori — dati 
par tiem ir zināmi un iegrāmatoti, ar tiem ir grūti manipulēt un tie aptuveni norāda peļņu.
Attiecībā uz darbaspēka faktoru pareizi ir izdalīti tādi rādītāji kā algu izmaksas un darbinieku 
skaits, jo tādējādi netiek ņemta vērā algu līmeņa atšķirību ietekme dalībvalstu vidū. Tāpēc 
referente atbalsta sadalījuma formulu, bet piekrīt Komisijas viedoklim, ka būtu saprātīgi 
formulas jautājumu iekļaut pārskatīšanas klauzulā.

Referente, protams, atbalsta vienota kontaktpunkta principu un ciešāku sadarbību starp valstu 
nodokļu pārvaldības iestādēm. Referente vienīgi vēlas uzzināt, vai pamats galvenās nodokļu 
iestādes noteikšanai pietiekami atbilst ekonomiskajai realitātei un vai tās garantēs pietiekamu 
izplatību dalībvalstu vidū.

Visbeidzot, referentei nav iebildumu pret priekšlikumu par to, ka uz KKUINB nevajag 
attiecināt grāmatvedības noteikumus. Alternatīva sistēma būtu tāda sistēma, kas pamatojas uz 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS). Tādā gadījumā nodokļa bāzes 
noteikšana būtu netieši uzticēta privātajam sektoram, un sistēma varētu nebūt piemērota 
MVU.


