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Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropadome 2014. gada 18. decembra 

secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir 

jāturpina centieni cīņā pret nodokļu 

apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu 

gan pasaules, gan Savienības līmenī. 

Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība, 

Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas 

nodomu iesniegt priekšlikumu par 

automātisko informācijas apmaiņu par 

nodokļu nolēmumiem Savienībā. 

(2) Eiropadome 2014. gada 18. decembra 

secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir 

jāturpina centieni cīņā pret nodokļu 

apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu 

gan pasaules, gan Savienības līmenī. 

Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība, 

Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas 

nodomu iesniegt priekšlikumu par 

automātisko informācijas apmaiņu par 

nodokļu nolēmumiem Savienībā. Tādēļ ir 

nožēlojami, ka ECOFIN padome ir 

ieņēmusi mazāk stingru nostāju nekā tā, 

kas izklāstīta Komisijas tekstā un 

Ekonomikas un monetārās komitejas 

atzinumā, gan attiecībā uz piemērošanas 

jomu, gan apmaiņas nosacījumiem. 

Or. fr 

Pamatojums 

ECOFIN padomes 6. oktobra nostāja paredz daļēji atcelt piemērošanu ar atpakaļejošu spēku 

un atlikt stāšanos spēkā, dodot dalībvalstīm, kas visaktīvāk darbojas ar nolēmumiem, laiku 

sakārtot uzskaiti un novērst viskliedzošākos ļaunprātīgas izmantošanos gadījumus. 
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1 pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2011/16/ES 

8.a pants (jauns) – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo 

informāciju arī visu pārējo dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas 

Komisijai par tādiem iepriekšējiem 

pārrobežu nolēmumiem vai iepriekšēju 

vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti 

periodā, kurš sākas desmit gadus pirms šīs 

direktīvas stāšanās spēkā, un vēl joprojām 

ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva. 

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo 

informāciju arī visu pārējo dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas 

Komisijai par tādiem iepriekšējiem 

pārrobežu nolēmumiem vai iepriekšēju 

vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti 

periodā, kurš sākas desmit gadus pirms šīs 

direktīvas pieņemšanas, un vēl joprojām ir 

spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva. 

Pēc citas dalībvalsts pieprasījuma tā 

informē par visiem lēmumiem un 

iepriekšējiem nolīgumiem neatkarīgi no to 

pieņemšanas datuma un spēkā esamības 

termiņa. 

Or. fr 

Pamatojums 

Ņemot vērā skandālus par ļaunprātīgu nodokļu nolēmumu izmantošanu un agresīvu nodokļu 

optimizācijas praksi, kas notiek atsevišķās ES dalībvalstīs, nepietiek reaģēt tikai attiecībā uz 

nākotni. Lai skartās valstis varētu konstatēt kaitējumu un attiecīgā gadījumā atgūt līdzekļus, 

tām jābūt piekļuvei visai informācijai, nevis tikai lēmumiem, kas joprojām ir spēkā un kas ir 

pieņemti mazāk nekā desmit gadus pirms direktīvas stāšanās spēkā. 

 

 


