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ĪSS PAMATOJUMS

Referents atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu ieviest ES mērogā brīvprātīgu kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB). 

ES valstīs ir atšķirīga nodokļa bāze, kas praksē darbojas kā tirdzniecības šķērslis izaugsmei un 
nodarbinātībai. 

Ar priekšlikumu par KKUINB cenšas panākt svarīgas izmaiņas Eiropas uzņēmumu aplikšanā 
ar ienākuma nodokli, un, samazinot administratīvās izmaksas un novēršot birokrātiju, tam ir 
uzlabojumu ieviešanas potenciāls uzņēmumos, kas darbojas pāri robežām. Tādējādi iespējams 
panākt efektīvāku vienotā tirgus darbību, paaugstināt ES uzņēmumu konkurētspēju un 
pasaules mērogā uzlabot ES tirgus pievilcību salīdzinājumā ar citiem lieliem tirgiem, 
piemēram, ar ASV un Ķīnu.

Pēc referenta domām, svarīgākie jautājumi ir šādi.

KKUINB ieviešana uzņēmumiem ir fakultatīva.  Obligāta sistēma izraisīs augstākas 
izmaksas, it īpaši MVU, un tāpēc neveicinās izaugsmi un konkurētspēju Eiropas tirgū. Vērtība 
ir arī konkurējošām sistēmām un institucionālai konkurencei. Nav ieteicams izveidot obligātu 
sistēmu, pirms nav gūta praktiska pieredze un nav zināma sistēmas ietekme. 

1. Nodokļa likmes līmenis arī turpmāk būtu jānosaka dalībvalstu parlamentiem. Mērķis ir 
veicināt uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu, nevis saskaņot nodokļa likmes.

2. Vajadzētu novērst pārrobežu šķēršļus. Tāpēc sistēmai jābūt tādai, kas ļauj no paša 
sākuma konsolidēt peļņu un zaudējumus, lai vairāk sekmētu uzņēmumu pārrobežu 
darbību.

3. KKUINB ir jāsekmē vienkāršošana, jo vajag iesniegt tikai vienu pārskatu, kas attiecas uz 
visu grupu, t. i., izmanto vienotu kontaktpunktu. KKUINB sistēmai ir būtiski, ka tiek 
samazināts administratīvais slogs un birokrātija. Tas ne tikai samazinās izmaksas par 
atbilstības nodrošināšanu, bet dos arī stimulu sasniegt kopēju nodokļu režīmu.

4. Sistēmai vajadzētu būt tik pievilcīgai, lai uzņēmumi izvēlētos piemērot KKUINB — radot 
patiesas priekšrocības.

Referents ierosina šādas izmaiņas. 

Grozīt formulu — neiekļaut pārdevumu faktoru. Konsolidētās nodokļa bāzes sadalījuma 
formulai būtu jāietver tikai divi faktori — darbaspēks un aktīvi.
Saistībā ar pārdevumiem sadalījumā pa galamērķiem tiek izdarīta ievērojama novirze no 
pašreizējā principa par galīgo tiesību aplikt ar nodokli piešķiršanu izcelsmes valstij. Izcelsmes 
principam ir stingra konceptuāla pozīcija ES dalībvalstīs, un tas ir bijis galvenais princips ilgu 
laiku ESAO darbā starptautisko nodokļu jautājumos. 
Turklāt, izmantojot šo formulu, mazās un vidēji lielās dalībvalstis ar mazu vietējo tirgu 
ievērojami zaudēs ieņēmumus no nodokļiem.
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Turklāt ar pārdevumu faktoru, kas pamatojas uz galamērķi, varētu diezgan viegli manipulēt. 
Neatkarīgs pārdošanas aģents (kas atrodas valstī, kurā nepiemēro KKUINB) varētu būt ar 
līgumu pieņemts darbā kā starpnieks, kas veic pārdošanu grupas vārdā attiecīgajā tirgū, un 
tādējādi būtu iespējams pārcelt pārdošanas galamērķi no „paredzētās” valsts uz brīvi izvēlētu 
valsti. Šādas nodokļu plānošanas iespējas grautu šā faktora leģitimitāti un, ļoti iespējams, būtu 
nepieciešami sarežģīti noteikumi, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

KKUINB forums — KKUINB foruma izveidošana starp dalībvalstīm strīdu risināšanai 
ārpustiesas kārtībā (grozījumi 26. apsvērumā un 123. pantā).

Ātrāka pārskatīšana — Komisijai vajadzētu veikt pārskatīšanu jau pēc trim gadiem, lai 
novērtētu KKUINB ietekmi (133. pants).

KKUINB ietekmes novērtēšana šīs direktīvas pārskatīšanas procesā — pēc trim gadiem 
Komisija izskata obligātas sistēmas ieviešanas priekšrocības un trūkumus, lai Eiropas 
Savienībā izveidotu vienotu KKUINB.

Komisija analizē arī šīs direktīvas ietekmi uz dalībvalstu nodokļa bāzi valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, tostarp sociālekonomisko ietekmi, kāda ir ekonomiskās darbības un darba vietu 
pārcelšanai ES teritorijā.

Vajadzētu apsvērt KKUINB paplašināšanu uz citām saimnieciskām vienībām, kuras 
nav uzņēmumi, piemēram, partnerībām — dažās dalībvalstīs daudzi uzņēmumi darbojas 
kā partnerības. Komisijai būtu jāizanalizē, vai partnerības var pielīdzināt 
uzņēmējsabiedrībām.

Ilgtermiņa līgumu izpildes procentuālais īpatsvars — vajadzētu svītrot 24. pantu, jo 
uzņēmumiem nav jāveic šis aprēķins vienīgi nodokļu nolūkā. Tas nav raksturīgi dalībvalstu 
grāmatvedības kārtībai un palielina sistēmas sarežģītību.

KKUINB pievilcības palielināšana — attiecībā uz uzņēmumiem noteikumiem KKUINB 
sistēmā ir jābūt daudz labvēlīgākiem nekā pašreizējiem valstu sistēmu noteikumiem. 

Amortizācijas noteikumiem ir jābūt dāsniem attiecībā uz uzņēmumiem. Gada likme, kas dota 
39. pantā, ir jāpalielina no 25 % uz 35 % no uzņēmuma amortizācijas bāzes.

Prasība 59. pantā iegrāmatot grupas iekšējos darījumus šķiet apšaubāma, jo tās dēļ 
uzņēmumiem radīsies papildu administratīvais slogs un izmaksas.

Precizēti noteikumi par revīziju — direktīvas 22. pantā. Situācija, kad jebkura kompetentā 
iestāde var uzsākt visas grupas vai grupas daļas revīziju neatkarīgi no nodokļu sistēmas, 
varētu radīt nepieņemamas administratīvas sekas.

Stingrāki ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas noteikumi — nepieciešams grozījums 
80. pantā par to, ka mākslīgus darījumus, kuru veikšanas galvenais nolūks ir izvairīties no 
aplikšanas ar nodokli, ignorē nodokļa bāzes aprēķināšanas vajadzībām.
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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Konkurence nodokļu jomā rada 
spiedienu uz valdībām, lai uzturētu 
izdevumu uzraudzību. Taču brīvprātīgās 
kopējās konsolidētās uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) 
ieviešanai Savienības mērogā nevajadzētu 
traucēt nodokļu konkurenci, jo šajā 
sistēmā nav paredzēta nodokļa likmju 
saskaņošana.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Iekšējā tirgus darbības uzlabošana ir 
galvenais izaugsmes veicināšanas un 
darba vietu izveides faktors. Ar KKUINB 
ieviešanu, samazinot administratīvās 
izmaksas un novēršot birokrātiju 
uzņēmumiem, it īpaši mazajiem 
uzņēmumiem, kuri darbojas vairākās 
dalībvalstīs, vajadzētu panākt izaugsmi un 
sekmēt nodarbinātību Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3
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 divi vienlīdz 
izsvērti faktori (darbaspēks un aktīvi). 
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. 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. 4
Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Komisijai vajadzētu izveidot jaunu 
KKUINB forumu, kas līdzinās Kopējam 
iekšējo cenu noteikšanas forumam un 
kurā uzņēmumi un dalībvalstis var risināt 
ar KKUINB saistītus jautājumus un 
domstarpības. Šādam forumam vajadzētu 
nodrošināt norādes uzņēmumiem un 
dalībvalstīm un būt kvalificētam kā tiesai 
vai citai struktūrai saskaņā ar LESD 
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267. panta otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 5
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 šīs direktīvas spēkā 
stāšanās triju gadu laikposma jāpārskata 
direktīvas piemērošana, un dalībvalstīm 
jāatbalsta Komisija, sniedzot pienācīgu 
ieguldījumu šajā procesā,

Or. en

Grozījums Nr. 6
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 
kapitālu vai aizdevumu uzņēmējdarbības 
vajadzībām.

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 
kapitālu vai aizdevumu uzņēmējdarbības 
vajadzībām. Regulārās izmaksas, kas 
attiecas uz vides aizsardzību un oglekļa 
emisijas samazināšanu, arī tiek uzskatītas 
par atskaitāmajiem izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
24. pants



PE475.872v01-00 8/14 PA\882659LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots

Ilgtermiņa līgumi
1. Ilgtermiņa līgums ir līgums, kas atbilst 
šādiem nosacījumiem:
a) tas ir noslēgts ražošanas, uzstādīšanas 
vai celtniecības, vai pakalpojumu 
sniegšanas nolūkā;
b) tā termiņš pārsniedz 12 mēnešus vai ir 
sagaidāms, ka tas pārsniegs šādu laika 
posmu.
2. Neatkarīgi no 18. panta ieņēmumus, 
kas saistīti ar ilgtermiņa līgumu, nodokļu 
vajadzībām atzīst par summu, kas atbilst 
tādai līguma daļai, kura pabeigta 
attiecīgajā taksācijas gadā. Pabeigtības 
procentuālo īpatsvaru nosaka, vai nu 
atsaucoties uz tā gada izmaksu attiecību 
pret kopējām aplēstajām izmaksām, vai 
atsaucoties uz ekspertu novērtējumu par 
pabeigtības pakāpi taksācijas gada beigās.
3. Izmaksas, kas saistītas ar ilgtermiņa 
līgumiem, ņem vērā tajā taksācijas gadā, 
kad tās ir radušās.

Or. en

Grozījums Nr. 8
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 35 % no 
amortizācijas bāzes.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. un 4. 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

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

Or. en

Grozījums Nr. 10
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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 11
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 

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 
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svērumu pārdevumu, darbaspēka un aktīvu 
faktoriem:

svērumu darbaspēka un aktīvu faktoriem:

Or. en

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts

āzeKons.nod.b
Aktīvi

Aktīvi
sk.Darbinieku
sk.Darbinieku

sarakstsAlgu 
sarakstsAlgu 

2
1A Daļa Grupa

A

Grupa

A

Grupa

A




















3
1

3
1

Pārdevumi
Pārdevumi

3
1

Grupa

A

2
1

Grozījums

āzeKons.nod.b
Aktīvi

Aktīvi
sk.Darbinieku
sk.Darbinieku

sarakstsAlgu 
sarakstsAlgu 

2
1A Daļa Grupa

A

Grupa

A

Grupa

A


















2
1

2
1

2
1

Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
95. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95. pants svītrots

Pārdevumu faktora sastāvs
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 
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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

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96. pants svītrots

Pārdevumi sadalījumā pa galamērķiem
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 
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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

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
97. pants

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 16
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 

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 
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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.

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. 17
Direktīvas priekšlikums
122. pants – 1. punkts – 1. 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 un 
koordinēt grupas dalībnieku auditus. 
Auditu var sākt arī pēc kompetentas 
iestādes pieprasījuma dalībvalstī, kuras 
rezidents ir grupas dalībnieks.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
123.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

123.a pants
KKUINB forums — strīdu izšķiršanas 

struktūra
Komisija izveido jaunu KKUINB forumu, 
kas līdzinās Kopējam iekšējo cenu 
noteikšanas forumam un kurā uzņēmumi 
un dalībvalstis var risināt ar KKUINB 
saistītus jautājumus un dalībvalstu 
domstarpības. Šāds forums sniedz norādes 
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un kvalificējas kā tiesa vai cita struktūra 
saskaņā ar LESD 267. panta otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
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 ietver analīzi par 
šīs direktīvas ietekmi uz nodokļa bāzi 
valstu, reģionālā un vietējā līmenī. 
Komisija arī analizē sociālekonomisko 
ietekmi, kāda KKUINB ir uz ekonomiskās 
darbības un darba vietu pārcelšanu 
Savienības teritorijā. Komisija novērtē arī 
iespēju nodokļa bāzi piemērot nodokļu 
partnerībām, pielīdzinot tās 
uzņēmējsabiedrībām, nevis saimnieciskām 
vienībām, kuras nav pārredzamas. 
Ziņojumā iekļauj arī šīs sistēmas 
priekšrocību un trūkumu analīzi, ja tās 
ieviešana būtu obligātu. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno atbilstīgus 
tiesību aktu priekšlikumus.

Or. en


