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PR_CNS_Recastingam

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 kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu 
un honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās 
dalībvalstīs (pārstrādāta versija)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0714),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir apspriedusies (C7-0516/2011),

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 6. marta vēstuli Ekonomikas un monetārajai 
komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktā minēto procedūru,

– ņemot vērā Reglamenta 87. panta 55. punktu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas viedokli priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi 
kā vien tie, kuri kā tādi norādīti atbilstīgajā priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo 
tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta vienkārši šo tekstu 
kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem, kā arī kurā iekļauti 
turpmāk minētie grozījumi;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās 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 šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Padomes 2003. gada 3. jūnija 
Direktīvā 2003/49/EK par kopīgu nodokļu 
sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru 
maksājumiem, kurus veic asociēti 
uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, grozījumi 
ir izdarīti vairākas reizes. Nepieciešams 
izdarīt jaunus grozījumus, tāpēc skaidrības 
labad direktīva ir jāpārstrādā.

(1) Padomes 2003. gada 3. jūnija 
Direktīvā 2003/49/EK par kopīgu nodokļu 
sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru 
maksājumiem, kurus veic asociēti 
uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, grozījumi 
ir izdarīti vairākas reizes. Nepieciešams 
izdarīt jaunus grozījumus, tāpēc skaidrības 
labad direktīva ir jāpārstrādā. 2012. gada 
19. aprīlī Eiropas Parlaments aicināja
izstrādāt konkrētus risinājumus nodokļu 
krāpniecības un nodokļu nemaksāšanas 
apkarošanai, pievēršot uzmanību nodokļu 
nemaksāšanas praksei, kas paredz hibrīdu 
finanšu instrumentu izmantošanu, un 
aicina dalībvalstis nodrošināt sekmīgu 
sadarbību un koordināciju starp nodokļu 
sistēmām, lai izvairītos no netīšas
neaplikšanas ar nodokļiem un nodokļu 
nemaksāšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 

(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 
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attiecībā uz tādiem maksājumiem, ko veic 
starp asociētām uzņēmējsabiedrībām 
dažādās dalībvalstīs, kā arī starp šādu 
uzņēmējsabiedrību pastāvīgiem 
uzņēmumiem.

attiecībā uz tādiem maksājumiem, ko veic 
starp asociētām uzņēmējsabiedrībām 
dažādās dalībvalstīs, kā arī starp šādu 
uzņēmējsabiedrību pastāvīgiem 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
vienkāršāku un pārredzamāku nodokļu 
sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir nepieciešams nodrošināt, ka procentu 
un honorāru maksājumus dalībvalstī apliek 
ar nodokli vienreiz un ka direktīvas 
priekšrocības ir piemērojamas tikai tad, ja 
ienākumi, kas gūti no maksājuma, ir 
faktiski apliekami ar nodokli saņēmējas 
uzņēmējsabiedrības dalībvalstī vai 
dalībvalstī, kurā atrodas saņēmēja 
pastāvīgais uzņēmums.

(5) Ir nepieciešams nodrošināt, ka procentu 
un honorāru maksājumus dalībvalstī apliek 
ar nodokli vienreiz un ka direktīvas 
priekšrocības ir piemērojamas tikai tad, ja 
ienākumi, kas gūti no maksājuma, ir 
faktiski apliekami ar nodokli saņēmējas 
uzņēmējsabiedrības dalībvalstī vai 
dalībvalstī, kurā atrodas saņēmēja 
pastāvīgais uzņēmums, neparedzot iespēju 
atbrīvot no nodokļa vai to aizstāt vai 
aizvietot ar cita nodokļa maksājumu.

Or. hu

Grozījums Nr. 4

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 

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 
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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.

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,
neparedzot iespēju atbrīvot no nodokļa vai 
to aizstāt vai aizvietot ar cita nodokļa 
maksājumu.

Or. hu

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pastāvīgs uzņēmums jāuzskata par 
procentu vai honorāru maksātāju tiktāl, 
ciktāl šādi maksājumi ir izdevumi, kas 
rodas pastāvīgajam uzņēmumam tā 
darbības vajadzībām.

3. Pastāvīgs uzņēmums jāuzskata par 
procentu vai honorāru maksātāju tiktāl, 
ciktāl šādi maksājumi ir izdevumi, kas 
rodas pastāvīgajam uzņēmumam tā 
darbības vajadzībām. Par beneficiāru 
atbrīvojumam no nodokļa vai nodokļa 
atvieglojumam uzskata tikai tādu
pastāvīgu uzņēmumu, kurš ir nokārtojis
savas nodokļa saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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. 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 līdz 2014. gada 
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1. janvārim. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

31. decembrim. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz 2016. gada 31. decembrim Komisija 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par šīs direktīvas ekonomisko ietekmi.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Četrus gadus pēc finanšu, ekonomiskās un sociālās krīzes uzliesmojuma, mums ir ārkārtīgi 
svarīgi pārliecināties par dalībvalstu pašreizējo virzību, ņemot vērā visus pieejamos 
risinājumus izaugsmes un attīstības atjaunošanai Eiropā.

No vienas puses, ir būtiski izstrādāt un sākt īstenot jaunus kopējos politikas virzienus, kas 
veicinātu vienotību un ļautu kļūt pietiekami spēcīgiem, lai turpmāk izvairītos no šādas krīzes, 
tomēr — no otras, tik sarežģītā laika periodā, kāds ir patlaban, mums ir arī jāpārdomā un 
attiecīgi jāpārbauda pašreizējā politika un saistības, lai pārliecinātos, vai tās joprojām ir 
mūsdienu prasībām atbilstošas un pietiekamas, lai varētu pārvarēt turpmākās problēmas.

Padomes direktīvā par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru 
maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs, 
iepriekšējos gados grozījumi ir izdarīti vairākas reizes, bet tajā joprojām ir jāievieš daži 
tehniski uzlabojumi, kas nav būtiski un kas — kā norādīts arī Komisijas paziņojumā, ir 
nepieciešami skaidrības un pārskatatbildības labad.

Ņemot vērā to, ka 2011. gada septembrī tika pieņemta Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu
direktīvas pārstrādātā versija un ka šajā gadā ECON komiteja pieņēma Ziņojumu par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi; kā arī ņemot vērā to, ka jaunākās aplēses 
liecina par nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kas Eiropas 
Savienības valstu valdībām rada ievērojamus neiekasēto ieņēmumu zaudējumus; tā kā 
ieņēmumu zaudējumu rezultātā palielinās dažādo dalībvalstu budžeta deficīts un parādu 
apjoms; tā kā dažādo dalībvalstu nodokļu sistēmu sadarbība kļūst aizvien vēlamāka, direktīvā 
ir jāveic grozījumi, lai vēl stingrāk ierobežotu netīšas neaplikšanas ar nodokļiem, nodokļu 
dubultās uzlikšanas vai krāpnieciskas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas iespējas darījumos 
starp dalībvalstīm, kas radītu vēl lielākus zaudējumus sekmīgai iekšējā tirgus funkcionēšanai, 
kā tika norādīts nesen pieņemtajā rezolūcijas priekšlikumā par „aicinājumu izstrādāt 
konkrētus risinājumus nodokļu krāpniecības un nodokļu nemaksāšanas apkarošanai”.

Referenta grozījumos ietvertie noteikumi par to, kādi darījumi ir „apliekami ar nodokli” un 
kas ir „pastāvīgs uzņēmums”, ir paredzēti, lai izskaustu jebkādas nodokļu nemaksāšanas, 
nodokļu aizstāšanas vai nelikumīgu atbrīvojumu no nodokļa izmantošanas iespējas.

Jautājums par prasīto robežvērtību turējumam (10 %) un par pārejas periodiem referenta 
ziņojuma projektā nav mainīts, tomēr tik un tā ir būtiski uzsvērt Eiropas Parlamenta lomu, 
izvērtējot Komisijas veikto direktīvas pārstrādātās versijas ietekmes novērtējumu. 
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PIELIKUMS: JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Reģ. Nr.: D(2012)12434

Sharon Bowles
Ekonomikas un monetārās komitejas
priekšsēdētājai
ASP 10G201
Briselē

Temats: priekšlikums Padomes direktīvai par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro 
procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām 
uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs (pārstrādāta versija)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Cienījamā priekšsēdētāja!

Juridiskā komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu saskaņā 
ar 87. pantu par pārstrādāšanu, kas iekļauts Eiropas Parlamenta Reglamentā.

Šā panta 3. punktā ir teikts: 

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 
būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto 
jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 156. un 157. pantā, 
grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 
priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt 
grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un 
Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 54. pantu, ir informēt 
šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt 
pārstrādāšanas priekšlikumu.”

Pēc atzinuma saņemšanas no Juridiskā dienesta, kura pārstāvji piedalījās Konsultatīvās grupas 
sanāksmēs, kur tika izskatīts pārstrādātais priekšlikums, un ievērojot atzinuma sagatavotāja 
ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka attiecīgais priekšlikums neietver būtiskas izmaiņas, 
izņemot tās, kuras priekšlikumā ir norādītas kā būtiskas, un ka attiecībā uz iepriekšējo tiesību 
aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šīm izmaiņām šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai 
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spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

Noslēgumā, apspriežoties savā 2012. gada 1. marta sanāksmē, Juridiskā komiteja ar 22 balsīm 
„par” un nevienam neatturoties1 iesaka Jūsu vadītajai atbildīgajai komitejai turpināt izskatīt 
iepriekšminēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 87. pantu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

Pielikumā: Konsultatīvās grupas atzinums.

                                               
1 Galīgajā balsošanā bija klāt šādi komitejas locekļi: Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), 
Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), 
Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja 
vietnieks), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, 
Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika 
Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, 
Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ GRUPA

Briselē, 2012. gada 16. janvārī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes direktīvai par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un 
honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās 
dalībvalstīs (pārstrādāta versija)
COM(2011)0714, 11.11.2011. – 2011/0314(CNS)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu, un jo īpaši tā 9. punktu, Konsultatīvā grupa, kuru veidoja 
attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, 2011. gada 
28. novembrī sapulcējās uz sanāksmi, cita starpā, lai izskatītu iepriekšminēto Komisijas 
iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē1 priekšlikuma Padomes direktīvai, ar kuru pārstrādā 2003. gada 3. jūnija 
Padomes Direktīvu Nr. 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un 
honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs, 
izskatīšanas rezultātā Konsultatīvā grupa vienprātīgi secināja, ka priekšlikums neietver 
nekādus būtiskus grozījumus, izņemot tos, kas ir norādīti kā būtiski. Attiecībā uz iepriekšējā 
tiesību akta negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem būtiskajiem grozījumiem Konsultatīvā 
grupa arī secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošā tiesību akta kodifikācija, 
negrozot tā būtību.

C. Pennera H. Legal L. Romero Requena
Juridiskais konsultants Juridiskais konsultants Ģenerāldirektors

                                               
1 Konsultatīvās grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versija un tā 
strādāja, par pamatu ņemot priekšlikuma versiju angļu valodā, kas bija galvenais apspriežamā 
teksta valodas versijas eksemplārs.


