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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 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes 

ievērošanas pienākuma ilgumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās 

vērtības nodokļa sistēmu 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0646), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome 

ar to ir apspriedusies (C8-0009/2016), 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0063/2016), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. pauž nožēlu par to, ka Komisija publicēja savu priekšlikumu tik vēlu, kas nozīmē, ka 

PVN minimālā pamatlikme tiks piemērota ar atpakaļejošu spēku; 

3. tādēļ aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 293. panta 2. punktu; 

4. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 

apstiprinātajā tekstā; 

5. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 

priekšlikumu; 

6. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Direktīva 2006/112/EK 

97. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 

31. decembrim pamatlikme nevar būt 

mazāka par 15 %. 

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 

31. decembrim pamatlikme nevar būt 

mazāka par 15%. 
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PASKAIDROJUMS 

PVN direktīvā paredzēts, ka no 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim 

pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %. Šajā noteikumā, kas pamatojas uz LESD 113. pantu, 

ir paredzēts, ka Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pieņem noteikumus par 

tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana ir 

vajadzīga, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un novērstu konkurences 

izkropļojumus. 

Lai 1993. gada 1. janvārī izveidotu iekšējo tirgu, Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem par 

nodokļu saskaņošanas galīgās sistēmas izveidi. 

Tomēr, kad kļuva skaidrs, ka pirms 1993. gada 1. janvāra nebūs iespējams pieņemt šos 

Komisijas priekšlikumus, Padome nolēma izveidot pārejas sistēmu. Attiecībā uz PVN likmēm 

Padome pieņēma Direktīvu 92/77/EEK. 

Ar minēto direktīvu ieviesa minimālo likmju sistēmu. Tajā bija paredzēts, ka no 1993. gada 

1. janvāra līdz 1996. gada 31. decembrim pamatlikmi visās dalībvalstīs nedrīkst noteikt 

mazāku par 15 %. Šis noteikums ir pagarināts piecreiz, un to piemēro līdz 2015. gada 

31. decembrim. 

Minimālās likmes PVN jomā tiek pamatotas ar to, ka pārrobežu tirdzniecībai un tālpārdošanai 

zem konkrētās robežvērtības PVN joprojām tiek piemērots nevis galamērķa vietā, bet 

izcelsmes vietā. Tādējādi visās dalībvalstīs piemērotā minimālā pamatlikme, kā tas ir pašlaik, 

ir lietderīgs drošības pasākums, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību. 

Tā kā visās dalībvalstīs pašlaik iekasētā pamatlikme pārsniedz 15 %, pašreizējais regulējums 

par minimālo 15 % pamatlikmi dalībvalstīm nodrošina arī iespējas manevrēt un veikt 

reformas, kas vērstas uz PVN pamatlikmes samazināšanu, paplašinot PVN bāzi un 

ierobežojot samazinātu likmju izmantošanu. 

Komisija 2011. gada 6. decembrī pieņēma paziņojumu par PVN nākotni, kurā ierosināts 

atteikties no izcelsmes vietas principa un aprakstītas vairākas iespējas, kā panākt nodokļa 

uzlikšanu galamērķa vietā. Komisija 2016. gadā publicēs rīcības plānu vienkāršai, efektīvai 

un pret krāpšanu aizsargātai pievienotās vērtības nodokļa galīgai sistēmai, kas pielāgota 

vienotajam tirgum.  

Ņemot vērā panākumus, kas gūti kopš 2011. gada paziņojuma, rīcības plānā noteiks virzienus 

turpmākajam darbam. Tajā jo īpaši tiks izklāstīti tādi galvenie elementi attiecībā uz PVN 

galīgo režīmu, kas attiecas uz ES iekšējo tirdzniecību, kurus vēlas ierosināt Komisija, un 

plānotās reformas, lai spēkā esošos noteikumus par PVN likmēm pielāgotu galīgajam 

režīmam, ko raksturo galamērķa princips.  

Šajos apstākļos un līdz lēmumu pieņemšanai par galīgā režīma galīgajām aprisēm referents 

piekrīt Komisijas priekšlikumam ar atpakaļejošu datumu saglabāt minimālo 15 % PVN 

pamatlikmi un ierosināt par trijiem gadiem līdz 2018. gada 31. decembrim pagarināt 

pašreizējo regulējumu.  

Referents piekrīt, ka minētais termiņš nodrošinātu ieinteresētajām personām nepieciešamo 
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juridisko noteiktību un ļauj organizēt plašākas diskusijas par PVN likmēm saistībā ar gaidāmo 

rīcības plānu attiecībā uz PVN. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās 

pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu 
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