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Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

T apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

T. tā kā dažas nodokļu jurisdikcijas aktīvi 

veicina agresīvas nodokļu politikas 

pasākumu izstrādi daudznacionālajiem 

uzņēmumiem, kuri tādējādi var izmantot 

šīs iespējas, lai apietu nodokļu uzlikšanu; 

tā kā, neraugoties uz šo jurisdikciju 

apņemšanos īstenot automātisku nodokļu 

informācijas apmaiņu ar citām valstīm, 

tiesību aktos noteiktā vai faktiskā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likme dažās 

jurisdikcijās ir tuvu 0 % vai precīzi 0 %; tā 

kā dažas no šīm jurisdikcijām ir iekļautas 

vairāku dalībvalstu „melnajā sarakstā”; 

tā kā dažu jurisdikciju konkrētos nodokļu 

režīmus ir izvērtējusi Rīcības kodeksa 

jautājumu grupa uzņēmējdarbības 

nodokļu jautājumos, kā rezultātā šajās 

valstīs tika īstenotas reformas; 

T. tā kā dažas konkrētas nodokļu 

jurisdikcijas aktīvi veicina agresīvas 

nodokļu politikas pasākumu izstrādi 

daudznacionālo uzņēmumu vārdā, kuri 

tādējādi apiet nodokļu uzlikšanu; tā kā 

uzņēmumu ienākuma nodokļa likme dažās 

jurisdikcijās ir tuvu 0 % vai precīzi 0 %; tā 

kā sarežģītās atšķirīgās nodokļu sistēmas 

rada pārredzamības trūkumu un tādējādi 

vispārēji nelabvēlīgu ietekmi; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzskata, ka tagad, kad direktīva par 

administratīvo sadarbību ir divas reizes 

grozīta attiecībā uz automātisku 

informācijas apmaiņu par nodokļu 

nolēmumiem un pārskatu sniegšanu par 

katru valsti, tā būtu jāpārskata pilnībā, jo 

īpaši, lai cita starpā samazinātu un galu 

galā likvidētu spēkā esošos izņēmumus 

attiecībā uz informācijas apmaiņas 

principu; 

5. uzskata, ka tagad, kad direktīva par 

administratīvo sadarbību ir vairākas reizes 

grozīta attiecībā uz automātisku 

informācijas apmaiņu par nodokļu 

nolēmumiem un pārskatu sniegšanu par 

katru valsti, tā būtu jāpārstrādā pilnībā, jo 

īpaši, lai cita starpā samazinātu un galu 

galā likvidētu spēkā esošos izņēmumus 

attiecībā uz informācijas apmaiņas 

principu; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

78. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

78. prasa izveidot starptautisku aktīvu 

reģistru, tajā iekļaujot visus aktīvus, kas 

pieder fiziskām personām, uzņēmumiem 

un visa veida struktūrām, piemēram, 

trastiem un fondiem, un nodrošināt, ka 

nodokļu iestādēm ir pilna piekļuve šim 

reģistram, kā arī tajā paredzot atbilstīgus 

aizsardzības pasākumus reģistrā iegūtās 

informācijas konfidencialitātes 

aizsardzībai; 

78. aicina veikt priekšizpēti par iespēju 

izveidot starptautisku reģistru, tajā 

iekļaujot visus finanšu aktīvus, kas pieder 

fiziskām personām, uzņēmumiem un visa 

veida struktūrām, piemēram, trastiem un 

fondiem, un nodrošināt, ka nodokļu 

iestādēm ir pilna piekļuve šim reģistram, 

kā arī tajā paredzot atbilstīgus aizsardzības 

pasākumus reģistrā iegūtās informācijas 

konfidencialitātes aizsardzībai; 

Or. en 

 

 


