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3.3.2021 A9-0015/77

Grozījums Nr. 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratīva sadarbība nodokļu jomā
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ir svarīgi arī pārdomāt 
uzraudzības procesu Direktīvas 
2011/16/ES izvērtēšanai, kas nav bijis 
pilnībā efektīvs attiecībā uz datu par 
ieguvumiem vākšanu, jo īpaši pieejamo 
datu trūkuma dēļ.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/78

Grozījums Nr. 78
Hélène Laporte
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratīva sadarbība nodokļu jomā
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 
5. pantu pieprasījuma saņēmējai iestādei 
pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes 
pieprasījuma ir jāpaziņo pieprasījuma 
iesniedzējai iestādei visa informācija, kura 
ir tās rīcībā vai kuru tā iegūst 
administratīvā procedūrā un kura ir 
prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un 
izpildītu dalībvalstu iekšzemes tiesību 
aktus attiecībā uz nodokļiem, kas ietilpst 
minētās direktīvas darbības jomā. Lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņas 
efektivitāti un novērstu nepamatotus 
pieprasījumu atteikumus, kā arī lai 
nodrošinātu juridisko skaidrību un 
noteiktību gan nodokļu administrācijām, 
gan nodokļu maksātājiem, būtu skaidri 
jānosaka prognozējamā svarīguma 
standarts. Šajā kontekstā būtu arī jāprecizē, 
ka prognozējamā svarīguma standarts 
nebūtu jāpiemēro papildu informācijas 
pieprasījumiem pēc informācijas apmaiņas 
saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 8.a pantu 
saistībā ar iepriekšēju pārrobežu nolēmumu 
vai iepriekšēju vienošanos par cenas 
noteikšanu.

(3) Saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 
5. pantu pieprasījuma saņēmējai iestādei 
pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes 
pieprasījuma ir jāpaziņo pieprasījuma 
iesniedzējai iestādei visa informācija, kura 
ir tās rīcībā vai kuru tā iegūst 
administratīvā procedūrā un kura ir 
prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un 
izpildītu dalībvalstu iekšzemes tiesību 
aktus attiecībā uz nodokļiem, kas ietilpst 
minētās direktīvas darbības jomā. 
Atšķirības starp dalībvalstīm Direktīvas 
2011/16/ES noteikumu izpildes 
nodrošināšanā varētu kavēt nodokļu 
administrāciju sadarbību ar citu 
dalībvalstu nodokļu administrācijām. Lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņas 
efektivitāti un novērstu nepamatotus 
pieprasījumu atteikumus, kā arī lai 
nodrošinātu juridisko skaidrību un 
noteiktību gan nodokļu administrācijām, 
gan nodokļu maksātājiem, būtu skaidri 
jānosaka prognozējamā svarīguma 
standarts. Šajā kontekstā būtu arī jāprecizē, 
ka prognozējamā svarīguma standarts 
nebūtu jāpiemēro papildu informācijas 
pieprasījumiem pēc informācijas apmaiņas 
saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 8.a pantu 
saistībā ar iepriekšēju pārrobežu nolēmumu 
vai iepriekšēju vienošanos par cenas 
noteikšanu.
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3.3.2021 A9-0015/79

Grozījums Nr. 79
Hélène Laporte
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratīva sadarbība nodokļu jomā
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā to, ka lielākoties 
digitālajās platformās darbojošos pārdevēju 
ienākumu vai apliekamo summu plūsma 
šķērso robežas, ar attiecīgo darbību 
saistītās informācijas paziņošana sniegtu 
papildu pozitīvus rezultātus, ja to paziņotu 
arī dalībvalstīm, kuras būtu tiesīgas aplikt 
ar nodokli nopelnītos ienākumus. 
Automātiskā informācijas apmaiņa starp 
nodokļu iestādēm ir jo īpaši būtiska, lai 
nodrošinātu informāciju, kas šīm iestādēm 
ir vajadzīga, lai tās varētu pienācīgi 
aprēķināt iekasējamo ienākuma nodokli un 
PVN.

(8) Ņemot vērā to, ka lielākoties 
digitālajās platformās darbojošos pārdevēju 
ienākumu vai apliekamo summu plūsma 
šķērso robežas, ar attiecīgo darbību 
saistītās informācijas paziņošana sniegtu 
papildu pozitīvus rezultātus, ja to paziņotu 
arī dalībvalstīm, kuras būtu tiesīgas aplikt 
ar nodokli nopelnītos ienākumus, jo tas, ka 
pārdevēji nedeklarē ar digitālo platformu 
palīdzību gūtos ienākumus, dalībvalstīm 
rada būtisku nodokļu ieņēmumu 
zaudējumu. Automātiskā informācijas 
apmaiņa starp nodokļu iestādēm ir jo īpaši 
būtiska, lai nodrošinātu informāciju, kas 
šīm iestādēm ir vajadzīga, lai tās varētu 
pienācīgi aprēķināt iekasējamo ienākuma 
nodokli un PVN.
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3.3.2021 A9-0015/80

Grozījums Nr. 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck, Hélène Laporte
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratīva sadarbība nodokļu jomā
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Mērķi – novērst izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu 
– varētu nodrošināt, prasot digitālo 
platformu operatoriem ziņot par 
ienākumiem, kas gūti, izmantojot 
platformas, agrīnā posmā, pirms valstu 
nodokļu iestādes veic savus ikgadējos 
nodokļu aprēķinus. Lai atvieglotu 
dalībvalstu nodokļu iestāžu darbu, ar 
paziņoto informāciju būtu jāapmainās 
viena mēneša laikā pēc tās paziņošanas. 
Lai atvieglotu automātisko informācijas 
apmaiņu un veicinātu efektīvu resursu 
izmantošanu, informācijas apmaiņa būtu 
jāveic elektroniski, izmantojot esošo 
kopējo sakaru tīklu (CCN), ko izveidojusi 
Savienība.

(15) Mērķi — novērst izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu — varētu nodrošināt, prasot 
digitālo platformu operatoriem ziņot par 
ienākumiem, kas gūti, izmantojot 
platformas, agrīnā posmā, pirms valstu 
nodokļu iestādes veic savus ikgadējos 
nodokļu aprēķinus. Lai atvieglotu 
dalībvalstu nodokļu iestāžu darbu, ar 
paziņoto informāciju būtu jāapmainās 
viena mēneša laikā pēc tās paziņošanas. 
Lai atvieglotu automātisko informācijas 
apmaiņu un veicinātu efektīvu resursu 
izmantošanu, informācijas apmaiņa būtu 
jāveic elektroniski, izmantojot esošo 
kopējo sakaru tīklu (CCN), ko izveidojusi 
Savienība. Lai izvairītos no papildu 
birokrātiskā sloga radīšanas MVU, 
digitālo platformu operatoriem, kuru gada 
ienākumi pasaules mērogā ir mazāki par 
50 miljoniem EUR un ES mērogā — par 
10 miljoniem EUR, vajadzētu būt iespējai 
bez papildu izmaksām turpināt sniegt 
datus valstu iestādēm, izmantojot līdzekļus 
un rīkus, kas jau ir ieviesti saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem.

Or. en



AM\1226045LV.docx PE689.031v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2021 A9-0015/81

Grozījums Nr. 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratīva sadarbība nodokļu jomā
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ir būtiski efektīvi aizsargāt 
persondatus, ar kuriem dalībvalstis 
apmainās saskaņā ar Direktīvu 2011/16/ES. 
Ja vienā vai vairākās dalībvalstīs notiek 
persondatu aizsardzības pārkāpums Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/67924 4. panta 12. punkta nozīmē, 
dalībvalstīm kā datu kopīgiem pārziņiem 
būtu jāizlemj, vai pārkāpuma dēļ ir jāaptur 
informācijas apmaiņa ar dalībvalsti(-īm), 
kurā(-s) pārkāpums noticis, un vai 
Komisija kā apstrādātāja būtu jālūdz 
apturēt šādu apmaiņu. Apturēšanai būtu 
jāilgst līdz brīdim, kad dalībvalstis lūdz 
Komisiju atkal atsākt informācijas apmaiņu 
atbilstīgi Direktīvai 2011/16/ES ar 
dalībvalsti, kurā pārkāpums noticis.

(25) Ir būtiski efektīvi aizsargāt 
persondatus — jo īpaši datus, kas attiecas 
uz dalībvalstu prerogatīvām nodokļu 
jomā —, ar kuriem dalībvalstis apmainās 
saskaņā ar Direktīvu 2011/16/ES. Ja vienā 
vai vairākās dalībvalstīs notiek persondatu 
aizsardzības pārkāpums Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/67924 4. panta 12. punkta nozīmē, 
dalībvalstīm kā datu kopīgiem pārziņiem 
būtu jāizlemj, vai pārkāpuma dēļ ir jāaptur 
informācijas apmaiņa ar dalībvalsti(-īm), 
kurā(-s) pārkāpums noticis, un vai 
Komisija kā apstrādātāja būtu jālūdz 
apturēt šādu apmaiņu. Apturēšanai būtu 
jāilgst līdz brīdim, kad dalībvalstis lūdz 
Komisiju atkal atsākt informācijas apmaiņu 
atbilstīgi Direktīvai 2011/16/ES ar 
dalībvalsti, kurā pārkāpums noticis.

__________________ __________________
24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Or. en
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