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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 piekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz nodokļu maksātāju 
identifikāciju Ziemeļīrijā
(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2020)0360),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome 
ar to ir apspriedusies (C9-0279/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0200/2020),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 
apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta 
apstiprināto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Sākot no 2021. gada 1. janvāra, ES tiesību akti PVN jomā vairs neattieksies uz Apvienoto 
Karalisti. Tomēr, balstoties uz Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju, kurš ir daļa no izstāšanās 
līguma, Ziemeļīrijai arī turpmāk piemēros ES tiesību aktus PVN jomā attiecībā uz precēm, lai 
izvairītos no stingras robežas starp Īriju un Ziemeļīriju. Savukārt attiecībā uz pakalpojumiem 
Ziemeļīrija kopā ar pārējo Apvienoto Karalisti tiks uzskatīta par teritoriju ārpus ES.

Lai ES PVN sistēma pienācīgi darbotos, ir svarīgi, lai nodokļa maksātāji, kas Ziemeļīrijā veic 
preču piegādi vai preču iegādi Kopienas iekšienē, PVN piemērošanas nolūkā tiktu identificēti 
saskaņā ar ES noteikumiem.

Tādēļ ir svarīgi, lai minētie nodokļa maksātāji Ziemeļīrijā tiktu identificēti, izmantojot 
atsevišķu ES PVN identifikācijas numuru, kas piešķirts saskaņā ar ES noteikumiem un 
atšķiras no jebkura Apvienotās Karalistes PVN identifikācijas numura. Pastāv iespēja, ka šis 
ES PVN identifikācijas numurs būs jāpiešķir papildus Apvienotajā Karalistē izmantotajam 
PVN identifikācijas numuram, piemēram, gadījumos, kad uzņēmums Ziemeļīrijā gan piegādā 
preces, gan sniedz pakalpojumus.

Uzņēmumiem, it īpaši tiem, kas iesaistīti preču tirdzniecībā uz Ziemeļīriju un no tās, 
vajadzētu būt skaidram un viegli saprotamam, kādi noteikumi ir piemērojami: vai nu tie, kas 
ir spēkā ES, vai arī tie, kas ir piemērojami Apvienotajā Karalistē. ES PVN identifikācijas 
numuram ir svarīga loma ES PVN sistēmas darbībā, piemēram, lai pamatotu atbrīvojumu 
attiecībā uz tā saucamajām preču piegādēm Kopienas iekšienē, noteiktu piemērojamās PVN 
atmaksas procedūras vai attiecībā uz citām procedūrām.

Tādēļ Komisija ierosina PVN identifikācijas numuriem Ziemeļīrijā pievienot īpašu prefiksu 
“XI”.

Referente atbalsta šo priekšlikumu, neapsver iespēju to grozīt un ierosina pieņemt EP 
atzinumu saskaņā ar vienkāršoto procedūru (Reglamenta 52. pants), lai priekšlikumu varētu 
pieņemt ātri un labu laiku pirms 2021. gada 1. janvāra.
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās 
vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju 
Ziemeļīrijā

Atsauces COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP 28.8.2020

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON
14.9.2020

Referenti
       Iecelšanas datums

Irene Tinagli
7.9.2020

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 27.10.2020

Izskatīšana komitejā 27.10.2020

Pieņemšanas datums 27.10.2020

Iesniegšanas datums 29.10.2020


