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4.3.2022 A9-0024/1

Grozījums Nr. 1
José Gusmão
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
(2020/2254(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata — lai izstrādātu efektīvus 
priekšlikumus efektīvai nodokļu 
zaudējumu samazināšanai, ļoti svarīgas ir 
precīzākas aplēses par kopējiem nodokļu 
zaudējumiem Savienībā un to sistēmisko 
iemeslu sīka analīze; vērš uzmanību uz to, 
ka aplēses var būtiski uzlabot uzņēmumu 
un nodokļu administrāciju sniegto datu 
pieejamība; vērš uzmanību arī uz to, cik 
svarīga ir ESAO uzņēmumu ienākuma 
nodokļa statistikas datubāze un dalībvalstu 
ieguldījums tajā; pauž nožēlu par to, ka 
Padome Eiropas Parlamentam nav sniegusi 
nepieciešamo informāciju saistībā ar 
ESAO Attīstības palīdzības komitejas 
(DAC) īstenošanas ziņojumu; uzsver, ka 
krāpšana PVN jomā, piemēram, 
karuseļveida krāpšana, tieši ietekmē PVN 
pašu resursus un līdz ar to ES ieņēmumu 
sastāvu; aicina Komisiju iniciēt 
koordinētus dalībvalstu centienus izveidot 
kopīgu sistēmu statistikas datu vākšanai 
par karuseļveida krāpšanu PVN jomā; 
norāda, ka šādas sistēmas izveidē varētu 
balstīties uz dažās dalībvalstīs jau 
izmantoto praksi; pieņem zināšanai ES 
Nodokļu novērošanas centra izveidi un 
aicina Komisiju sniegt neatkarīgu līdz šim 
paveiktā darba izvērtējumu attiecībā uz to, 
kā virzīt uz priekšu šo sagatavošanas 
darbību, ko Eiropas Parlaments uzsāka, 
balstoties uz Savienības gada budžeta 
izmēģinājuma projektu;

9. uzskata — lai izstrādātu efektīvus 
priekšlikumus efektīvai nodokļu 
zaudējumu samazināšanai, ļoti svarīgas ir 
precīzākas aplēses par kopējiem nodokļu 
zaudējumiem Savienībā un to sistēmisko 
iemeslu sīka analīze; vērš uzmanību uz to, 
ka aplēses var būtiski uzlabot uzņēmumu 
un nodokļu administrāciju sniegto datu 
pieejamība; vērš uzmanību arī uz to, cik 
svarīga ir ESAO uzņēmumu ienākuma 
nodokļa statistikas datubāze un dalībvalstu 
ieguldījums tajā; pauž nožēlu par to, ka 
Padome Eiropas Parlamentam nav sniegusi 
nepieciešamo informāciju saistībā ar 
ESAO Attīstības palīdzības komitejas 
(DAC) īstenošanas ziņojumu; uzsver, ka 
krāpšana PVN jomā, piemēram, 
karuseļveida krāpšana, tieši ietekmē PVN 
pašu resursus un līdz ar to ES ieņēmumu 
sastāvu; uzsver arī, ka krāpšanas PVN 
jomā tipoloģijām ir daudz dažādu aspektu 
un ka tās var mainīties, lai pielāgotos 
jaunam tiesiskajam regulējumam, tādam 
kā ierosinātā galīgā sistēma; aicina 
Komisiju iniciēt koordinētus dalībvalstu 
centienus izveidot kopīgu sistēmu 
statistikas datu vākšanai par karuseļveida 
krāpšanu PVN jomā; norāda, ka šādas 
sistēmas izveidē varētu balstīties uz dažās 
dalībvalstīs jau izmantoto praksi; pieņem 
zināšanai ES Nodokļu novērošanas centra 
izveidi un aicina Komisiju sniegt 
neatkarīgu līdz šim paveiktā darba 
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izvērtējumu attiecībā uz to, kā virzīt uz 
priekšu šo sagatavošanas darbību, ko 
Eiropas Parlaments uzsāka, balstoties uz 
Savienības gada budžeta izmēģinājuma 
projektu;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/2

Grozījums Nr. 2
José Gusmão
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
(2020/2254(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzīmē Komisijas iniciatīvu 
pārskatīt pašreizējo finanšu pakalpojumiem 
un apdrošināšanai piemēroto atbrīvojumu 
no PVN, it īpaši, ņemot vērā Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Savienības un 
dalībvalstu noteikumu pārskatīšanu šajā 
jomā; uzsver, ka šādai pārskatīšanai būtu 
jānodrošina, ka noteikumi par finanšu 
pakalpojumu aplikšanu ar PVN ir 
piemēroti pašreizējai digitālajai 
ekonomikai, tostarp finanšu tehnoloģijai, 
un ka Savienības uzņēmumiem 
starptautiskā līmenī tiek saglabāti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

22. atzīmē Komisijas iniciatīvu 
pārskatīt pašreizējo finanšu pakalpojumiem 
un apdrošināšanai piemēroto atbrīvojumu 
no PVN, it īpaši, ņemot vērā Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Savienības un 
dalībvalstu noteikumu pārskatīšanu šajā 
jomā; uzsver, ka šādai pārskatīšanai būtu 
jānodrošina, ka noteikumi par finanšu 
pakalpojumu aplikšanu ar PVN ir 
piemēroti pašreizējai digitālajai 
ekonomikai, tostarp finanšu tehnoloģijai, 
un ka Savienības uzņēmumiem 
starptautiskā līmenī tiek saglabāti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju saglabāt minēto 
atbrīvojumu, taču mainīt tā piemērošanas 
jomu, apliekot ar nodokli dažus 
pakalpojumu veidus, lai aizsargātu zemu 
un vidēju ienākumu guvējus;

Or. en

4.3.2022 A9-0024/3

Grozījums Nr. 3
José Gusmão, Manon Aubry
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
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(2020/2254(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. vērš uzmanību uz to, ka pašreizējā 
globālā nodokļu vide ir novecojusi un ka šo 
jautājumu var vispusīgi risināt tikai globālā 
līmenī; atzinīgi vērtē vēsturisko 
ESAO/G20 Iekļaujošās struktūras ietvaros 
panākto divu pīlāru vienošanos par 
nodokļu uzlikšanas tiesību piešķiršanu un 
minimālās faktiskās nodokļu likmes 
piemērošanu 15 % apmērā starptautisku 
uzņēmumu globālajai peļņai; uzskata, ka tā 
ir unikāla iespēja — starptautisko nodokļu 
sistēmas labāka saskaņošana ar 
ekonomikas attīstību, turpinot novērst 
godīgas konkurences izkropļojumus tirgū, 
kura pastiprinājās Covid-19 krīzes laikā un 
izgaismoja problēmas, kas saistītas ar 
nodokļu uzlikšanu lieliem starptautiskiem 
uzņēmumiem; atzīmē, ka saskaņā ar šo 
vienošanos visiem tās dalībniekiem jāatceļ 
digitālo pakalpojumu nodokļi un citi 
līdzīgi pasākumi un jāapņemas neieviest 
šādus pasākumus nākotnē; norāda uz 
nepieciešamību Savienībā un ārpus tās 
efektīvi īstenot divu pīlāru risinājumu, lai 
nodrošinātu taisnīgāku peļņas un nodokļu 
uzlikšanas tiesību sadalījumu starp valstīm 
attiecībā uz lielākajiem un ienesīgākajiem 
starptautiskajiem uzņēmumiem; atzinīgi 
vērtē Komisijas 2021. gada 22. decembra 
leģislatīvo priekšlikumu par Iekļaujošās 
struktūras abu pīlāru īstenošanu; aicina 
Padomi ātri pieņemt šādus priekšlikumus, 
lai minētā vienošanās varētu stāties spēkā 
līdz 2023. gadam; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu par čaulas sabiedrību 
izmantošanu;

29. vērš uzmanību uz to, ka pašreizējā 
globālā nodokļu vide ir novecojusi un ka šo 
jautājumu var vispusīgi risināt tikai globālā 
līmenī; atzinīgi vērtē vēsturisko 
ESAO/G20 Iekļaujošās struktūras ietvaros 
panākto divu pīlāru vienošanos par 
nodokļu uzlikšanas tiesību piešķiršanu un 
minimālās faktiskās nodokļu likmes 
piemērošanu 15 % apmērā starptautisku 
uzņēmumu globālajai peļņai; uzskata, ka tā 
ir unikāla iespēja — starptautisko nodokļu 
sistēmas labāka saskaņošana ar 
ekonomikas attīstību, turpinot novērst 
godīgas konkurences izkropļojumus tirgū, 
kura pastiprinājās Covid-19 krīzes laikā un 
izgaismoja problēmas, kas saistītas ar 
nodokļu uzlikšanu lieliem starptautiskiem 
uzņēmumiem; norāda uz nepieciešamību 
Savienībā un ārpus tās efektīvi īstenot divu 
pīlāru risinājumu, lai nodrošinātu 
taisnīgāku peļņas un nodokļu uzlikšanas 
tiesību sadalījumu starp valstīm attiecībā 
uz lielākajiem un ienesīgākajiem 
starptautiskajiem uzņēmumiem; atzinīgi 
vērtē Komisijas 2021. gada 22. decembra 
leģislatīvo priekšlikumu par Iekļaujošās 
struktūras abu pīlāru īstenošanu; aicina 
Padomi ātri pieņemt šādus priekšlikumus, 
lai minētā vienošanās varētu stāties spēkā 
līdz 2023. gadam; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu par čaulas sabiedrību 
izmantošanu;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/4

Grozījums Nr. 4
José Gusmão, Manon Aubry
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
(2020/2254(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pieņem zināšanai to, ka dažas 
dalībvalstis ir veikušas vienpusējus 
pasākumus, kas ietekmēja starptautiskās 
sarunas; atzīmē — lai īstenotu 
Daudzpusējo konvenciju, visām pusēm 
līdz 2023. gada beigām būs pakāpeniski 
jāatsakās no visiem digitālo pakalpojumu 
nodokļiem un citiem līdzīgiem 
pasākumiem attiecībā uz visiem 
uzņēmumiem un jāapņemas neieviest 
šādus pasākumus nākotnē;

30. pieņem zināšanai to, ka dažas 
dalībvalstis ir veikušas vienpusējus 
pasākumus, kas ietekmēja starptautiskās 
sarunas;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/5

Grozījums Nr. 5
José Gusmão, Manon Aubry
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
(2020/2254(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a aicina Savienību ieviest pagaidu 
virspeļņas nodokli, lai uzliktu nodokli 
starptautiskiem uzņēmumiem, kam Covid-
19 krīzes rezultātā izdevās palielināt 
peļņu;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/6

Grozījums Nr. 6
José Gusmão
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
(2020/2254(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. atzīmē, ka jaunā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa darba programma ietver 
mehānismu, kura mērķis ir ar stimulu 
sistēmas palīdzību novērst priekšrokas 
došanu parāda, nevis pašu kapitāla 
finansēšanai, lai tādējādi nākotnē palīdzētu 
atbalstīt uzņēmumu noturību nelabvēlīgos 
ekonomiskos apstākļos un likvidēt 
stimulus, kas atbalsta tādu uzņēmumu 
finansēšanas modeli, kurš ir pārāk atkarīgs 
no parāda; atzīmē arī Komisijas nodomu 
izstrādāt priekšlikumu par atlaidi, ar 
kuras palīdzību mazina priekšrokas 
došanu parāda finansēšanai, un prasa 
Komisijai veikt visaptverošu ietekmes 
izvērtējumu un iekļaut stingrus 
noteikumus cīņai pret nodokļu apiešanu, lai 
nepieļautu, ka kapitālam piemērotas 
nodokļu atlaides netiek izmantotas kā 
jauns instruments nodokļu bāzes 
samazināšanai;

34. atzīmē, ka jaunā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa darba programma ietver 
mehānismu, kura mērķis ir ar stimulu 
sistēmas palīdzību novērst priekšrokas 
došanu parāda, nevis pašu kapitāla 
finansēšanai, lai tādējādi nākotnē palīdzētu 
atbalstīt uzņēmumu noturību nelabvēlīgos 
ekonomiskos apstākļos un likvidēt 
stimulus, kas atbalsta tādu uzņēmumu 
finansēšanas modeli, kurš ir pārāk atkarīgs 
no parāda; aicina Komisiju vispusīgāk 
izvērtēt DEBRA iniciatīvas ietekmi, it 
īpaši parādot aplēstos nodokļu ieņēmumu 
zaudējumus salīdzinājumā ar procentu 
atskaitīšanas ierobežošanas scenāriju vai 
nodokļu atlaides attiecībā uz uzņēmuma 
pašu kapitālu (ACE) ieviešanu; uzskata, 
ka procentu atskaitījumu ierobežošana 
atbilst likumdošanas garam, kas jau 
ieviests ar Nodokļu apiešanas novēršanas 
direktīvas (ATAD) 4. pantu; gadījumā, ja 
Komisija pieņems nodokļu atlaidi 
attiecībā uz uzņēmuma pašu kapitālu, 
prasa tai iekļaut stingrus noteikumus cīņai 
pret nodokļu apiešanu, lai nepieļautu, ka 
uzņēmumu pašu kapitāls tiek izmantots kā 
jauns instruments nodokļu bāzes 
samazināšanai;

Or. en
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