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Grozījums Nr.  42 

Roberts Zīle 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0215/2018 

Roberts Zīle 

Pasākumi, lai stiprinātu administratīvo sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā 

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 904/2010 

7. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pieprasījumā, kas minēts 1. 

punktā, var būt iekļauts pamatots 

pieprasījums uzsākt īpašu administratīvo 

procedūru. Pieprasījuma saņēmēja 

iestāde uzsāk administratīvo procedūru 

sadarbībā ar pieprasījuma iesniedzēju 

iestādi. Var izmantot šīs regulas 28. līdz 

30. pantā minētos līdzekļus un 

procedūras. Ja pieprasījuma saņēmēja 

iestāde uzskata, ka nekāda administratīvā 

procedūra nav vajadzīga, tā nekavējoties 

paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei 

par attiecīgajiem iemesliem. 

4. Ja kādas dalībvalsts kompetentā 

iestāde uzskata, ka ir jāveic administratīva 

procedūra, tā iesniedz pienācīgi pamatotu 

pieprasījumu. Pieprasījuma saņēmēja 

iestāde neatsakās uzsākt attiecīgo 

procedūru un, ja informācija jau ir 

pieejama, sniedz to pieprasījuma 

iesniedzējai iestādei pirms jebkāda 

pieprasījuma saņemšanas. Dalībvalstis 

nodrošina, ka minētās pieprasījuma 

iesniedzējas iestādes un pieprasījuma 

saņēmējas iestādes starpā tiek noteikta 

darba kārtība, kas paredz, ka pieprasījuma 

iesniedzējas iestādes pilnvarotie ierēdņi 

piedalās pieprasījuma saņēmējas iestādes 

teritorijā notiekošajā administratīvajā 

procedūrā, lai iegūtu otrajā daļā minēto 

informāciju. Šādu administratīvo 

procedūru sadarbības un efektivitātes 

nodrošināšanas gaisotnē kopīgi veic 

pieprasījuma iesniedzējas un pieprasījuma 

saņēmējas iestādes ierēdņi. Pieprasījuma 

iesniedzējas iestādes ierēdņiem ir 

pieejama tā pati informācija, dokumenti 

un telpas un, ciktāl to ļauj pieprasījuma 

saņēmējas dalībvalsts tiesību akti, ir 

iespēja tieši izjautāt personas, lai atklātu 

un apkarotu pārrobežu krāpšanu PVN 

jomā, kas patlaban nodara kaitējumu 

valstu nodokļu bāzei. 
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Neatkarīgi no pirmās daļas procedūras 

par tāda nodokļa maksātāja, kurš veic 

uzņēmējdarbību pieprasījuma saņēmējas 

iestādes dalībvalstī, deklarētajām 

summām, par ko ir iekasējams nodoklis 

dalībvalstī, kurā atrodas pieprasījuma 

iesniedzēja iestāde, var atteikt tikai, 

pamatojoties uz jebkuru no šādiem 

iemesliem: 

 

a) pamatojoties uz 54. panta 1. 

punktā minētajiem iemesliem, ko 

pieprasījuma saņēmēja iestāde attiecībā 

uz šā punkta un 54. panta 1. punkta 

mijiedarbību izvērtējusi saskaņā ar 

Paraugprakses paziņojumu, ko pieņem 

saskaņā ar 58. panta 2. punktā paredzēto 

procedūru;  

 

b) pamatojoties uz 54. panta 2., 3. un 

4. punktā minētajiem iemesliem; 

 

c) pamatojoties uz to, ka 

pieprasījuma saņēmēja iestāde par to pašu 

nodokļa maksātāju jau ir sniegusi 

pieprasījuma iesniedzējai iestādei 

informāciju, kas iegūta administratīvajā 

procedūrā, kura veikta mazāk nekā pirms 

diviem gadiem. 

 

Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde atsakās 

veikt otrajā daļā minēto administratīvo 

procedūru, pamatojoties uz a) vai b) 

apakšpunktā izklāstītajiem iemesliem, tā 

tomēr paziņo pieprasījuma iesniedzējai 

iestādei to attiecīgo piegāžu un 

pakalpojumu datumus un summas, ko 

nodokļa maksātājs dalībvalstī, kurā 

atrodas pieprasījuma iesniedzēja iestāde, 

ir veicis pēdējo divu gadu laikā. 

 

Ja vismaz divu dalībvalstu kompetentās 

iestādes uzskata, ka administratīva 

procedūra ir nepieciešama, pieprasījuma 

saņēmēja iestāde neatsakās uzsākt 

procedūru. Dalībvalstis nodrošina, ka 

minēto pieprasījuma iesniedzēju iestāžu un 

pieprasījuma saņēmējas iestādes starpā tiek 

noteikta darba kārtība, kas paredz, ka 

pieprasījuma iesniedzēju iestāžu 

pilnvarotie ierēdņi piedalās pieprasījuma 
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saņēmējas iestādes teritorijā notiekošajā 

administratīvajā procedūrā, lai iegūtu otrajā 

daļā minēto informāciju. Šādu 

administratīvo procedūru kopīgi veic 

pieprasījuma saņēmējas iestādes un 

pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņi. 

Pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņi 

īsteno tādas pašas pārbaužu veikšanas 

pilnvaras kā pieprasījuma saņēmējas 

iestādes ierēdņiem uzticētās pilnvaras. 

Pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņiem 

vienīgi nolūkā veikt administratīvu 

procedūru ir pieejamas tās pašas telpas 

un tie paši dokumenti, kuri ir pieejami 

pieprasījuma saņēmējas iestādes 

ierēdņiem. 

Or. en 

 

 


