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Grozījums Nr. 8
Bogdan Rzońca
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0238/2019
Irene Tinagli
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā
Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda, ka ESAO sekretariāta 
ietekmes novērtējuma sākotnējie 
konstatējumi liecina, ka pirmā un otrā 
pīlāra kopējā ietekme ievērojami 
palielinātu globālos nodokļu ieņēmumus, 
kā arī pārceltu nodokļu uzlikšanas tiesības 
uz tirgus jurisdikcijām; jo īpaši norāda, ka 
otrais pīlārs visā pasaulē ievērojami 
palielinātu ieņēmumus, ko rada uzņēmumu 
ienākuma nodokļi; saprot, ka abi pīlāri 
neatstās negatīvu ietekmi uz tik svarīgo 
ieguldījumu vides jautājumu22; aicina 
dalībvalstis uzstāt, ka ESAO ir jāpaplašina 
savu ietekmes novērtējumu tvērums, lai 
tajos iekļautu dažādas šo priekšlikumu 
versijas un analīzi par to, kā saikne 
ietekmētu atsevišķu valstu uzņēmumu 
ienākuma nodokļa ieņēmumus, un ka tā šos 
ietekmes novērtējumus publicētu pēc to 
pabeigšanas nolūkā sniegt nepieciešamās 
norādes par ierosinātajām reformām;

______________
22 ESAO ģenerālsekretāra ziņojums par 
nodokļiem G20 finanšu ministriem un 
centrālo banku vadītājiem, 2019. gada 
oktobris, ESAO, Parīze. 

10. norāda, ka ESAO sekretariāta 
ietekmes novērtējuma sākotnējie 
konstatējumi liecina, ka pirmā un otrā 
pīlāra kopējā ietekme ievērojami 
palielinātu globālos nodokļu ieņēmumus, 
kā arī pārceltu nodokļu uzlikšanas tiesības 
uz tirgus jurisdikcijām; jo īpaši norāda, ka 
otrais pīlārs visā pasaulē ievērojami 
palielinātu ieņēmumus, ko rada uzņēmumu 
ienākuma nodokļi; saprot, ka, lai gan 
pirmais pīlārs nevar nelabvēlīgi ietekmēt 
tik svarīgo ieguldījumu vides jautājumu22, 
otrais pīlārs, ja to īsteno bez izņēmumu 
attiecībā uz būtību, var negatīvi ietekmēt 
ieguldījumus, radot pozitīvas papildu 
sekas; aicina dalībvalstis uzstāt, ka ESAO 
ir jāpaplašina savu ietekmes novērtējumu 
tvērums, lai tajos iekļautu dažādas šo 
priekšlikumu versijas un analīzi par to, kā 
saikne ietekmētu atsevišķu valstu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus, 
un ka tā šos ietekmes novērtējumus 
publicētu pēc to pabeigšanas nolūkā sniegt 
nepieciešamās norādes par ierosinātajām 
reformām;

______________
22 ESAO ģenerālsekretāra ziņojums par 
nodokļiem G20 finanšu ministriem un 
centrālo banku vadītājiem, 2019. gada 
oktobris, ESAO, Parīze.
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Grozījums Nr. 9
Bogdan Rzońca
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0238/2019
Irene Tinagli
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā
Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē ideju, ka šī jaunā 
saikne būtu atsevišķi noteikumi, kas 
novērstu nepieciešamību pārskatīt visus 
nodokļu nolīgumus;

22. uzskata, ka būtu jāturpina darbs 
pie pastāvīga uzņēmuma jēdziena 
formulējuma pārstrādāšanas, balstot to uz 
ekonomiskās klātbūtnes principu, nevis 
fiziskas klātbūtnes principu;
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