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4.7.2016 A8-0223/9 

Grozījums Nr.  9 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā līdztekus nodokļu politikas 

konverģencei būtu jāveic kaitējošas 

nodokļu prakses stingrāka kontrole un 

plašāka izmeklēšana; tā kā Komisija ir 

sākusi jaunu oficiālu izmeklēšanu par 

daudznacionālo uzņēmumu nodokļu 

režīmu; tā kā nodokļu politikas pasākumu 

izvērtēšana no valsts atbalsta aspekta nesen 

ir kļuvusi nozīmīgāka; tā kā ir 

nepieciešami papildu apsvērumi un 

pasākumi, lai labāk izprastu un risinātu 

nodokļu un konkurences aspektu 

savstarpējo mijiedarbību; tā kā Komisijai 

vajadzētu neselektīvā un objektīvā veidā 

izmeklēt visus gadījumus, kuros ir radušās 

aizdomas par nelikumīga valsts atbalsta 

piešķiršanu, piemērojot preferenciālus 

nodokļu režīmus; tā kā šā ziņojuma 

pieņemšanas laikā daudzas Komisijas 

veiktās izmeklēšanas valsts atbalsta jomā 

vēl nebija pabeigtas; tā kā atsevišķas 

dalībvalstis ir sākušas nodokļu atgūšanas 

procedūras pret dažiem starptautiskajiem 

uzņēmumiem; tā kā dažas dalībvalstis ir 

veikušas iekšējās nodokļu politikas 

nostādņu plašākas ietekmes analīzi, lai 

novērtētu nelabvēlīgo ietekmi uz 

jaunattīstības valstīm; 

P. tā kā līdztekus nodokļu politikas 

konverģencei būtu jāveic kaitējošas 

nodokļu prakses stingrāka kontrole un 

plašāka izmeklēšana; tā kā Komisija ir 

sākusi jaunu oficiālu izmeklēšanu par 

daudznacionālo uzņēmumu nodokļu 

režīmu; tā kā nodokļu politikas pasākumu 

izvērtēšana no valsts atbalsta aspekta nesen 

ir kļuvusi nozīmīgāka; tā kā ir 

nepieciešami papildu apsvērumi un 

pasākumi, lai labāk izprastu un risinātu 

nodokļu un konkurences aspektu 

savstarpējo mijiedarbību; tā kā Komisijai 

vajadzētu neselektīvā un objektīvā veidā 

izmeklēt visus gadījumus, kuros ir radušās 

aizdomas par nelikumīga valsts atbalsta 

piešķiršanu, piemērojot preferenciālus 

nodokļu režīmus; tā kā šā ziņojuma 

pieņemšanas laikā daudzas Komisijas 

veiktās izmeklēšanas valsts atbalsta jomā 

vēl nebija pabeigtas; tā kā atsevišķas 

dalībvalstis ir sākušas nodokļu atgūšanas 

procedūras pret dažiem starptautiskajiem 

uzņēmumiem; tā kā tikai dažas dalībvalstis 

ir veikušas iekšējās nodokļu politikas 

nostādņu plašākas ietekmes analīzi, lai 

novērtētu ietekmi uz jaunattīstības valstīm; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Grozījums Nr.  10 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BG apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BG. tā kā Īpašās komitejas darbu kavēja 

tas, ka no kopumā septiņiem 

daudznacionālajiem uzņēmumiem, kuri 

tika aicināti piedalīties uzklausīšanā, pēc 

pirmā uzaicinājuma tajā piekrita piedalīties 

tikai četri uzņēmumi (sk. 2. pielikumu); 

BG. tā kā no kopumā septiņiem 

daudznacionālajiem uzņēmumiem, kuri 

tika aicināti piedalīties uzklausīšanā, pēc 

pirmā uzaicinājuma piekrita piedalīties 

tikai četri uzņēmumi (sk. 2. pielikumu); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Grozījums Nr.  11 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. mudina Komisiju līdz 2016. gada 

beigām iesniegt priekšlikumu par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa 

bāzi (KKUINB), kuram būtu pievienots 

atbilstīga un taisnīga sadalījuma 

koeficients, kas sniegtu vispusīgu 

risinājumu kaitējošas nodokļu prakses 

novēršanai Savienībā, nodrošinātu 

skaidrību un vienkāršību uzņēmumiem un 

veicinātu pārrobežu saimniecisko darbību 

Savienībā; uzskata, ka būtisks KKUINB 

elements ir konsolidācija; uzskata, ka 

konsolidācija būtu jāīsteno pēc iespējas 

drīzāk un ka jebkura starpposma sistēma, 

kas ietver tikai nodokļa bāzes saskaņošanu 

ar zaudējumu kompensācijas mehānismu, 

var būt tikai pagaidu risinājums; uzskata, 

ka nepieciešamība pilnībā ieviest obligātu 

KKUINB kļūst aizvien steidzamāka; aicina 

dalībvalstis pēc KKUINB priekšlikuma 

iesniegšanas steidzami panākt par to 

vienošanos un pēc tam nekavējoties īstenot 

šo tiesisko regulējumu; atgādina 

dalībvalstīm, ka atšķirīgas uzņēmumu 

ienākuma nodokļa sistēmas var radīt 

nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un 

negodīgu nodokļu konkurenci arī Eiropas 

Savienībā;  

6. mudina Komisiju līdz 2016. gada 

beigām iesniegt priekšlikumu par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa 

bāzi (KKUINB), kuram būtu pievienots 

atbilstīga un taisnīga sadalījuma 

koeficients, kas sniegtu vispusīgu 

risinājumu kaitējošas nodokļu prakses 

novēršanai Savienībā, nodrošinātu 

skaidrību un vienkāršību uzņēmumiem un 

veicinātu pārrobežu saimniecisko darbību 

Savienībā; uzskata, ka būtisks KKUINB 

elements ir konsolidācija; uzskata, ka 

konsolidācija būtu jāīsteno pēc iespējas 

drīzāk un ka jebkura starpposma sistēma, 

kas ietver tikai nodokļa bāzes saskaņošanu 

ar zaudējumu kompensācijas mehānismu, 

var būt tikai pagaidu risinājums; uzskata, 

ka nepieciešamība pilnībā ieviest obligātu 

KKUINB kļūst aizvien steidzamāka; aicina 

dalībvalstis pēc KKUINB priekšlikuma 

iesniegšanas steidzami panākt par to 

vienošanos un pēc tam nekavējoties īstenot 

šo tiesisko regulējumu; atgādina 

dalībvalstīm, ka nepilnības un 

neatbilstības starp uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzēm un atšķirīgas 

administratīvās prakses var radīt 

nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un 

negodīgu nodokļu konkurenci Eiropas 

Savienībā; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Grozījums Nr.  12 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. aicina Komisiju iesniegt saistošu 

Savienības tiesību aktu priekšlikumus par 

patentiem labvēlīgiem režīmiem, balstoties 

uz ESAO grozītajā saiknes pieejā 

novērotajām nepilnībām un risinot tās, lai 

nepieļautu patentiem labvēlīgu režīmu 

izmantošanu nodokļu apiešanas nolūkos un 

nodrošinātu to, ka šo režīmu piemērošanas 

gadījumos tie ir saistīti ar patiesu 

saimniecisko darbību; uzsver, ka Komisijas 

priekšlikums būtu jāpiemēro visiem 

patentiem labvēlīgajiem režīmiem, kurus 

ieviesušas dalībvalstis; vienlaikus aicina 

visas dalībvalstis publiskot uzņēmumus, 

kas attiecīgajā valstī gūst labumu no 

patentiem labvēlīga režīma; 

31. aicina Komisiju iesniegt saistošu 

Savienības tiesību aktu priekšlikumus par 

patentiem labvēlīgiem režīmiem, balstoties 

uz ESAO grozītajā saiknes pieejā 

novērotajām nepilnībām un risinot tās, lai 

nepieļautu patentiem labvēlīgu režīmu 

izmantošanu nodokļu apiešanas nolūkos un 

nodrošinātu to, ka šo režīmu piemērošanas 

gadījumos tie ir saistīti ar patiesu 

saimniecisko darbību; uzsver, ka Komisijas 

priekšlikums būtu jāpiemēro visiem 

jauniem patentiem labvēlīgajiem 

režīmiem, kurus ieviesušas dalībvalstis, un 

ka visi joprojām spēkā esošie patentiem 

labvēlīgie režīmi ir attiecīgi jāizmaina; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Grozījums Nr.  13 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

69. atkārtoti aicina Komisiju un 

dalībvalstis veikt valstu un ES nodokļu 

politikas vispusīgu analīzi, lai novērtētu 

ietekmi uz jaunattīstības valstīm un 

pārtrauktu īstenot politiku un praksi, kas 

ietekmē tās negatīvi; 

69. aicina Komisiju un dalībvalstis 

attiecīgos gadījumos veikt valstu un ES 

nodokļu politikas vispusīgu analīzi, lai 

novērtētu ietekmi uz jaunattīstības valstīm; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Grozījums Nr.  14 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

71. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

71. aicina Komisiju visos tirdzniecības un 

partnerattiecību nolīgumos iekļaut labas 

pārvaldības klauzulas, tostarp centienus 

efektīvi īstenot BEPS pasākumus un 

globālus automātiskas informācijas 

apmaiņas standartus, un nodrošināt, ka 

uzņēmumi vai starpnieki nevar ļaunprātīgi 

izmantot tirdzniecības un partnerības 

nolīgumus, lai apietu nodokļus vai 

izvairītos no nodokļu maksāšanas, vai 

atmazgātu ieņēmumus no nelikumīgām 

darbībām; 

71. aicina Komisiju tirdzniecības un 

partnerattiecību nolīgumos iekļaut labas 

nodokļu pārvaldības klauzulas, kas jo īpaši 

atsaucas uz atbilstību attiecīgiem ESAO 

ieteikumiem par nodokļu jomu 

(piemēram, BEPS iniciatīvu) un 

nodrošina, ka uzņēmumi vai starpnieki 

nevar ļaunprātīgi izmantot tirdzniecības un 

partnerības nolīgumus, lai apietu nodokļus 

un izvairītos no nodokļu maksāšanas, vai 

atmazgātu ieņēmumus no nelikumīgām 

darbībām; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Grozījums Nr.  15 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

79. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

79. uzsver, ka ir nepieciešama kopīga un 

visaptveroša ES un ASV pieeja ESAO 

standartu īstenošanai un faktiskajām 

īpašumtiesībām; turklāt uzsver, ka labas 

pārvaldības klauzulas un BEPS pasākumu 

īstenošana būtu jāiekļauj visos turpmākos 

tirdzniecības nolīgumus, lai nodrošinātu 

līdzvērtīgus konkurences apstākļus, radītu 

lielāku pievienoto vērtību sabiedrībai 

kopumā, apkarotu krāpšanu nodokļu jomā 

un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un 

kļūtu par līderi transatlantiskajās 

partnerattiecībās labas nodokļu pārvaldības 

veicināšanā; 

79. uzsver, ka ir nepieciešama kopīga un 

visaptveroša ES un ASV pieeja ESAO 

standartu īstenošanai un faktiskajām 

īpašumtiesībām; turklāt uzsver, ka labas 

nodokļu pārvaldības klauzulas būtu 

jāiekļauj visos turpmākos tirdzniecības 

nolīgumus, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 

konkurences apstākļus, radītu lielāku 

pievienoto vērtību sabiedrībai kopumā un 

apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un 

kļūtu par līderi transatlantiskajās 

partnerattiecībās labas nodokļu pārvaldības 

veicināšanā; 

Or. en 

 

 

 


