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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))

Saskaņā ar Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1 visus Komisijas iesniegtos pārstrādāšanas priekšlikumus 
izskata konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
juridisko dienestu darbiniekiem.

Pielikumā pievienots konsultatīvās darba grupas atzinums par minēto priekšlikumu.

Paredzams, ka Juridiskā komiteja izteiks viedokli par šo tekstu savā 2012. gada 1. marta 
sanāksmē.

Pielikums

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Briselē, 2012. gada 16. janvārī

ATZINUMS
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PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes direktīvai par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un 
honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās 
dalībvalstīs
COM(2011)714, 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 darba grupa, kas 
sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, tikās 
2011. gada 28. novembra sanāksmē, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas 
iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē1, izskatot priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko pārstrādā Padomes 
2003. gada 3. jūnija Direktīvu 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu 
un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, konsultatīvā 
darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā 
tikai tie, kas tajā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka attiecībā uz 
iepriekšējā — būtiski grozītā — tiesību akta nemainīto noteikumu kodifikāciju priekšlikumā 
ir paredzēta tikai pašreizējā teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.
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1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versijas, un tā strādāja, 
izmantojot angļu valodas versiju, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.


