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GROZĪJUMI 001-009 
iesniegts Ekonomikas un monetārā komiteja

Ziņojums
Ondřej Kovařík A9-0122/2020
Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un 
piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes uzliesmojumu

Lēmuma priekšlikums (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai gan Covid-19 uzliesmojums 
rada patiesas grūtības valstu pārvaldes 
iestādēm, to nevajadzētu izmantot kā 
attaisnojumu, lai vēl vairāk aizkavētu 
kopīgi pieņemto noteikumu īstenošanu. 
Pirms šīs slimības uzliesmojuma dažas 
dalībvalstis bija paziņojušas, ka tās 
saskarsies ar aizkavēšanos jaunās 
sistēmas īstenošanā. Bez tūlītējām 
grūtībām, kas saistītas ar Covid-19 
uzliesmojumu, valdībām nevajadzētu 
taupīt pūles jaunās sistēmas īstenošanā. 
Dalībvalstīm, kas saskaras ar problēmām, 
kuras varētu aizkavēt minēto noteikumu 
pilnīgu īstenošanu, būtu jāizmanto 
Komisijas sniegtā tehniskā palīdzība, lai 
nodrošinātu pareizu un pilnīgu e-
komercijas paketes īstenošanu. E-
komercijas paketes mērķi, proti, veicināt 
Eiropas MVU globālo konkurētspēju, 
mazināt administratīvo spiedienu uz 
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Savienības pārdevējiem un nodrošināt, ka 
tiešsaistes platformas sniedz ieguldījumu 
taisnīgākas PVN iekasēšanas sistēmas 
ieviešanā, vienlaikus apkarojot krāpšanu 
nodokļu jomā, ir galvenie aspekti, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus visiem uzņēmumiem, kas ir 
īpaši svarīgi saistībā ar atgūšanos pēc 
Covid-19.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ņemot vērā problēmas, ar kurām 
dalībvalstis saskaras, risinot Covid-19 
krīzi, un jauno noteikumu pamatā esošo 
principu, ka visām dalībvalstīm ir 
jāatjaunina savas IT sistēmas, lai varētu 
piemērot Direktīvās (ES) 2017/2455 un 
(ES) 2019/1995 paredzētos noteikumus, 
tādējādi nodrošinot informācijas un 
maksājumu apkopošanu un nosūtīšanu 
mainītajos režīmos, minēto direktīvu 
transponēšanas un piemērošanas datumi ir 
jāatliek par sešiem mēnešiem. Atlikšana 
par sešiem mēnešiem ir atbilstīga, jo 
aizkavēšanai vajadzētu būt pēc iespējas 
īsākai, lai līdz minimumam samazinātu 
papildu budžeta zaudējumus dalībvalstīm.

(4) Ņemot vērā jaunās problēmas, ar 
kurām dalībvalstis saskaras Covid-19 
uzliesmojuma rezultātā, un jauno 
noteikumu pamatā esošo principu, ka 
visām dalībvalstīm ir jāatjaunina savas IT 
sistēmas, lai varētu piemērot Direktīvās 
(ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 
paredzētos noteikumus, tādējādi nodrošinot 
informācijas un maksājumu apkopošanu un 
nosūtīšanu mainītajos režīmos, minēto 
direktīvu transponēšanas un piemērošanas 
datumus var būt nepieciešams atlikt par 
trim mēnešiem. Atlikšana nav vēlama, jo 
tā radīs ieņēmumu zudumu un palielinās 
PVN iztrūkumu, vienlaikus paildzinot 
negodīgu konkurenci starp trešo valstu un 
Savienības pārdevējiem. Tomēr atlikšana 
par trim mēnešiem varētu būtu 
nepieciešama, jo tā atbilst norobežošanas 
perioda ilgumam lielākajā daļā 
dalībvalstu. Ilgāka atlikšana palielinātu 
ar krāpšanu PVN jomā saistītu risku 
laikā, kad būtu jāpapildina publiskās 
finanses, lai cīnītos pret pandēmiju un tās 
ekonomiskajām un sociālajām sekām. 
Ilgāka, proti, sešu mēnešu, aizkavēšanās 
dalībvalstīm varētu radīt ieņēmumu 
zudumu 2,5-3,5 miljardu EUR apmērā. 
Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma 
izraisīto krīzi, ir ārkārtīgi svarīgi 
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izvairīties no turpmāka ieņēmumu 
zuduma.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/2455
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2006/112/EK grozījumi, ko 
piemēro no 2021. gada 1. jūlija

Direktīvas 2006/112/EK grozījumi, ko 
piemēro no 2021. gada 1. aprīļa

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/2455
2. pants – 1. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2021. gada 1. jūlija Direktīvu 
2006/112/EK groza šādi:

No 2021. gada 1. aprīļa Direktīvu 
2006/112/EK groza šādi:

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva (ES) 2017/2455
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2021. gada 1. jūlija Direktīvā 
2009/132/EK svītro IV sadaļu.

No 2021. gada 1. aprīļa Direktīvā 
2009/132/EK svītro IV sadaļu.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/2455
4. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 
30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos 
un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas 2. un 3. panta 
prasības. Tās nekavējoties dara Komisijai 
zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 
31. martam pieņem un publicē normatīvos 
un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas 2. un 3. panta 
prasības. Tās nekavējoties dara Komisijai 
zināmu minēto noteikumu tekstu.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/2455
4. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās, vēlākais, no 2021. gada 1. jūlija 
piemēro noteikumus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas 2. un 3. panta 
prasības.

Tās, vēlākais, no 2021. gada 1. aprīļa 
piemēro noteikumus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas 2. un 3. panta 
prasības.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts
Direktīva (ES) 2019/1995
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 30. 
jūnijam pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu 
minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 
31. martam pieņem un publicē normatīvos 
un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu 
minēto noteikumu tekstu.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts
Direktīva (ES) 2019/1995
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās piemēro minētos noteikumus no 
2021. gada 1. jūlija.

Tās piemēro minētos noteikumus no 
2021. gada 1. aprīļa.


