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Grozījums Nr.  29 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) 1967. gadā, kad Padome ar 

Padomes Direktīvām 67/227/EEK42 un 

67/228/EEK43 pieņēma kopējo pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, tika 

pausta apņemšanās izveidot galīgu PVN 

sistēmu, kas Eiropas Kopienā darbotos tādā 

pašā veidā, kā tā darbotos vienā dalībvalstī. 

Tā kā politiskie un tehniskie nosacījumi vēl 

nebija piemēroti šādai sistēmai, 1992. gada 

beigās, kad tika atceltas fiskālās robežas 

starp dalībvalstīm, tika pieņemts PVN 

pārejas režīms. Pašlaik spēkā esošā 

Padomes Direktīva 2006/112/EK44 paredz, 

ka šie pārejas noteikumi ir jāaizstāj ar 

galīgo režīmu. 

(1) 1967. gadā, kad Padome ar 

Padomes Direktīvām 67/227/EEK42 un 

67/228/EEK43 pieņēma kopējo pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, tika 

pausta apņemšanās izveidot galīgu PVN 

sistēmu, kas Eiropas Kopienā darbotos tādā 

pašā veidā, kā tā darbotos vienā dalībvalstī. 

Tā kā politiskie un tehniskie nosacījumi vēl 

nebija piemēroti šādai sistēmai, 1992. gada 

beigās, kad tika atceltas fiskālās robežas 

starp dalībvalstīm, tika pieņemts PVN 

pārejas režīms. Pašlaik spēkā esošā 

Padomes Direktīva 2006/112/EK44 paredz, 

ka šie pārejas noteikumi ir jāaizstāj ar 

galīgo režīmu. Tomēr šie noteikumi tagad 

ir bijuši spēkā vairākas desmitgades, un 

rezultātā ir izveidojusies sarežģīta 

transnacionāla PVN sistēma, kas bieži 

izraisa krāpšanu PVN jomā ES iekšienē. 

Minētais transnacionālais režīms rada 

daudzas nepilnības, kuru rezultātā PVN 

sistēma nav pilnībā efektīva un nav arī 

saderīga ar patiesa vienotā tirgus 

prasībām. 

_________________ _________________ 

42 Padomes Pirmā direktīva 67/227/EEK 

(1967. gada 11. aprīlis) par dalībvalstu 

tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem 

saskaņošanu (OJV71, 14.4.1967., 1301. 

lpp.) 

42 Padomes Pirmā direktīva 67/227/EEK 

(1967. gada 11. aprīlis) par dalībvalstu 

tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem 

saskaņošanu (OV 71, 14.4.1967., 

1301. lpp.) 

43 Padomes Otrā direktīva 67/228/EEK 

(1967. gada 11. aprīlis) par to, kā 

saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par 

apgrozījuma nodokļiem – Kopējās 

pievienotās vērtības nodokļu sistēmas 

struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 

14.4.1967., 1303.  lpp.). 

43 Padomes Otrā direktīva 67/228/EEK 

(1967. gada 11. aprīlis) par to, kā 

saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par 

apgrozījuma nodokļiem – Kopējās 

pievienotās vērtības nodokļu sistēmas 

struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 

14.4.1967., 1303. lpp.). 
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44 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. 

gada 28. novembris) par kopējo 

pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 

L 347, 11.12.2006., 1. lpp.). 

44 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. 

gada 28. novembris) par kopējo 

pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 

L 347, 11.12.2006., 1. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  30 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Vienotas ES PVN telpas izveidei ir 

izšķirīga nozīme, lai mazinātu atbilstības 

nodrošināšanas izmaksas uzņēmumiem, 

mazinot risku, ka notiek pārrobežu 

krāpšana PVN jomā, un vienkāršot ar 

PVN saistītās procedūras. PVN galīgā 

sistēma stiprinās vienoto tirgu un radīs 

labākus uzņēmējdarbības apstākļus 

pārrobežu tirdzniecībai. Tajā būtu 

jāparedz izmaiņas, kas vajadzīgas, ņemot 

vērā tehnoloģisko attīstību un 

digitalizāciju, izmaiņas uzņēmējdarbības 

modeļos un ekonomikas globalizāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  31 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Savā rīcības plānā PVN jomā45 

Komisija paziņoja par nodomu iesniegt 

priekšlikumu, kurā būtu noteikti principi 

attiecībā uz galīgu PVN sistēmu 

dalībvalstu vidū īstenotai pārrobežu 

(2) Pašreizējā Eiropas PVN sistēma, 

kura tika ieviesta 1993. gadā, ir līdzīga 

Eiropas muitas sistēmai, tomēr trūkst 

līdzvērtīgu pārbaužu, kas padara to par 

pārrobežu krāpšanas mērķi. Pašreizējā 
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tirdzniecībai starp uzņēmumiem (B2B), 

kuras pamatā būtu nodokļa uzlikšana preču 

pārrobežu piegādēm galamērķa dalībvalstī. 

PVN sistēma būtu būtiski jāmaina, lai 

preču piegāde no vienas dalībvalsts citā 

dalībvalsti tiktu aplikta ar nodokļiem tā, it 

kā tās būtu tikušas piegādātas un 

iegādātas vienā dalībvalstī. Savā rīcības 

plānā PVN jomā45 Komisija paziņoja par 

nodomu iesniegt priekšlikumu, kurā būtu 

noteikti principi attiecībā uz galīgu PVN 

sistēmu dalībvalstu vidū īstenotai 

pārrobežu tirdzniecībai starp uzņēmumiem 

(B2B), kuras pamatā būtu nodokļa 

uzlikšana preču pārrobežu piegādēm 

galamērķa dalībvalstī. Ieviešot šo izmaiņu, 

vajadzētu panākt, ka par EUR 40 

miljardiem gadā samazinās pārrobežu 

krāpšana PVN jomā. 

_________________ _________________ 

45 Komisijas Paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 

rīcības plānu PVN jomā “Ceļā uz vienotu 

ES PVN zonu — laiks pieņemt lēmumu” 

(COM(2016)148 final, 7.4.2016.). 

45 Komisijas Paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 

rīcības plānu PVN jomā “Ceļā uz vienotu 

ES PVN zonu — laiks pieņemt lēmumu” 

(COM(2016)148 final, 7.4.2016.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  32 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Tas nozīmē, ka pašreizējā sistēma, 

kas paredz piegādi, kas ir atbrīvota no 

nodokļa preču nosūtīšanas dalībvalstī, un 

preču iegādi Kopienas iekšienē, ko apliek 

ar nodokli galamērķa dalībvalstī, būtu 

jāaizstāj ar sistēmu, kas paredz vienu 

piegādi, ko apliek ar nodokli galamērķa 

dalībvalstī, piemērojot šīs dalībvalsts PVN 

likmes. Parasti PVN iekasēs piegādātājs, 

kurš varēs pārbaudīt jebkuras dalībvalsts 

piemērojamo PVN likmi tiešsaistē, 

(3) Tas nozīmē, ka pašreizējā sistēma, 

kas paredz piegādi, kas ir atbrīvota no 

nodokļa preču nosūtīšanas dalībvalstī, un 

preču iegādi Kopienas iekšienē, ko apliek 

ar nodokli galamērķa dalībvalstī, būtu 

jāaizstāj ar sistēmu, kas paredz vienu 

piegādi, ko apliek ar nodokli galamērķa 

dalībvalstī, piemērojot šīs dalībvalsts PVN 

likmes. Parasti PVN iekasēs piegādātājs, 

kurš varēs pārbaudīt jebkuras dalībvalsts 

piemērojamo PVN likmi tiešsaistē, 
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izmantojot tīmekļa portālu. Tomēr, ja 

persona, kura iegādājas preces, ir sertificēts 

nodokļa maksātājs (uzticams nodokļa 

maksātājs, ko par tādu atzinušas 

dalībvalstis), tiktu piemērota apgrieztās 

maksāšanas sistēma un sertificētais 

nodokļa maksātājs būtu atbildīgs par PVN 

nomaksu par piegādēm Savienībā. Galīgās 

PVN sistēmas pamatā būs arī koncepcija 

par uzņēmumiem paredzētu vienotu 

reģistrācijas sistēmu (vienoto 

kontaktpunktu), kas ļauj veikt PVN 

maksājumus un atskaitījumus. 

izmantojot tīmekļa portālu. Tomēr, ja 

persona, kura iegādājas preces, ir sertificēts 

nodokļa maksātājs (uzticams nodokļa 

maksātājs, ko par tādu atzinušas 

dalībvalstis), tiktu piemērota apgrieztās 

maksāšanas sistēma un sertificētais 

nodokļa maksātājs būtu atbildīgs par PVN 

nomaksu par piegādēm Savienībā. Galīgās 

PVN sistēmas pamatā būs arī koncepcija 

par uzņēmumiem paredzētu vienotu 

reģistrācijas sistēmu (vienoto 

kontaktpunktu), kas ļauj veikt PVN 

maksājumus un atskaitījumus. Vienotais 

kontaktpunkts ir pamatelements jaunajā 

uz galamērķi balstītajā sistēmā, un bez tā 

sarežģītība un administratīvais slogs 

būtiski palielinātos. Tādēļ mini 

kontaktpunkta darbības paplašināšanai, 

lai tas attiektos uz visiem B2B 

pakalpojumiem un preču pārdošanu, būtu 

jānotiek saistībā ar ierosinātajiem 

uzlabojumiem pašreizējā sistēmā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  33 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Lai pasargātu sasaisti, 

uzņēmumiem paredzētajam vienotajam 

kontaktpunktam būtu jādarbojas saskaņā 

ar kopējiem kritērijiem, normām un datu 

pārvaldību. Minētajai shēmai vajadzētu 

būt pieejamai un piekļūstamai visā 

Savienībā, bet atbilstošs tehniskais 

atbalsts būtu jāsniedz tām dalībvalstīm, 

kurām tas vajadzīgs. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  34 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Šie principi būtu jānosaka direktīvā, 

un tiem būtu jāaizstāj pašreizējā 

koncepcija, saskaņā ar kuru galīgais režīms 

balstās uz nodokļa uzlikšanu izcelsmes 

dalībvalstī. 

(4) Šie principi būtu jānosaka direktīvā, 

un tiem būtu jāaizstāj pašreizējā 

koncepcija, saskaņā ar kuru galīgais režīms 

balstās uz nodokļa uzlikšanu izcelsmes 

dalībvalstī. Šie jaunie principi ļautu 

dalībvalstīm labāk cīnīties ar krāpšanu 

PVN jomā, jo īpaši ar „pazudušā 

tirgotāja” krāpniecisku darbību Kopienā 

(MTIC), kas saskaņā ar aplēsēm sasniedz 

vismaz EUR 50 miljardus gadā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  35 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Šie principi būtu jānosaka direktīvā, 

un tiem būtu jāaizstāj pašreizējā 

koncepcija, saskaņā ar kuru galīgais režīms 

balstās uz nodokļa uzlikšanu izcelsmes 

dalībvalstī. 

(4) Šie principi būtu jānosaka direktīvā, 

un tiem būtu jāaizstāj pašreizējā 

koncepcija, saskaņā ar kuru galīgais režīms 

balstās uz nodokļa uzlikšanu izcelsmes 

dalībvalstī ar galīgo PVN sistēmu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Padome 2016. gada 8. novembra 

secinājumos46 aicināja Komisiju veikt 

dažus uzlabojumus Savienības PVN 

noteikumos par pārrobežu darījumiem, 

proti, attiecībā uz PVN identifikācijas 

numura nozīmi saistībā ar atbrīvojumu no 

nodokļa piegādēm Kopienas iekšienē, 

noteikumiem par preču piegādi uz 

saņēmēja noliktavu, ķēdes darījumiem un 

pierādījumu par transportu atbrīvojuma 

saņemšanai darījumiem Kopienas iekšienē. 

(5) Padome 2016. gada 8. novembra 

secinājumos46 aicināja Komisiju veikt 

dažus uzlabojumus Savienības PVN 

noteikumos par pārrobežu darījumiem 

četrās jomās: attiecībā uz PVN 

identifikācijas numura nozīmi saistībā ar 

atbrīvojumu no nodokļa piegādēm 

Kopienas iekšienē, noteikumiem par preču 

piegādi uz saņēmēja noliktavu, ķēdes 

darījumiem un pierādījumu par transportu 

atbrīvojuma saņemšanai darījumiem 

Kopienas iekšienē. 

_________________ _________________ 

46 Padomes 2016. gada 8. novembra 

secinājumi par uzlabojumiem spēkā 

esošajos ES PVN noteikumos attiecībā uz 

pārrobežu darījumiem (Nr. 14257/16 FISC 

190 ECOFIN 1023, 2016. gada 9. 

novembris). 

46 Padomes 2016. gada 8. novembra 

secinājumi par uzlabojumiem spēkā 

esošajos ES PVN noteikumos attiecībā uz 

pārrobežu darījumiem (Nr. 14257/16 FISC 

190 ECOFIN 1023, 2016. gada 9. 

novembris). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  37 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Ņemot vērā šo lūgumu un faktu, ka 

būs nepieciešami vairāki gadi, lai īstenotu 

galīgo PVN sistēmu Savienības iekšējai 

tirdzniecībai, šie īpašie pasākumi, kas 

paredzēti, lai saskaņotu un vienkāršotu 

konkrētus uzņēmumiem paredzētus 

noteikumus, ir atbilstoši. 

(6) Ņemot vērā šo lūgumu un faktu, ka 

ir jāpieņem lēmums par galīgu PVN 

sistēmu Savienības iekšējai tirdzniecībai 

un tā laicīgi ir jāīsteno, šie īpašie 

pasākumi, kas paredzēti, lai saskaņotu un 

vienkāršotu konkrētus uzņēmumiem 

paredzētus noteikumus, ir atbilstoši. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 
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Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Ir nepieciešams ieviest sertificēta 

nodokļa maksātāja statusu, lai efektīvi 

piemērotu uz pārrobežu darījumiem 

attiecināmo Savienības PVN noteikumu 

uzlabojumus un pakāpeniski pārietu uz 

galīgo sistēmu tirdzniecībai Savienības 

iekšienē. 

(7) Ir nepieciešams ieviest sertificēta 

nodokļa maksātāja statusu, lai efektīvi 

piemērotu uz pārrobežu darījumiem 

attiecināmo Savienības PVN noteikumu 

uzlabojumus un pakāpeniski pārietu uz 

galīgo sistēmu tirdzniecībai Savienības 

iekšienē. Tomēr ir jāievieš stingri kritēriji, 

ko saskaņoti piemēro visās dalībvalstīs, lai 

noteiktu, kuri uzņēmumi var gūt labumu 

no sertificēta nodokļa maksātāja statusa. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  39 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Ir nepieciešams ieviest sertificēta 

nodokļa maksātāja statusu, lai efektīvi 

piemērotu uz pārrobežu darījumiem 

attiecināmo Savienības PVN noteikumu 

uzlabojumus un pakāpeniski pārietu uz 

galīgo sistēmu tirdzniecībai Savienības 

iekšienē. 

(7) Ir būtiski ieviest sertificēta nodokļa 

maksātāja statusu, lai efektīvi piemērotu uz 

pārrobežu darījumiem attiecināmo 

Savienības PVN noteikumu uzlabojumus 

un pakāpeniski pārietu uz galīgo sistēmu 

tirdzniecībai Savienības iekšienē. Tas ir arī 

vajadzīgs, lai izveidotu kopīgus 

noteikumus un normas, paredzot 

noteiktus naudassodus un sankcijas tiem, 

kuri tos neievēro. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Sander Loones 
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Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Ir nepieciešams ieviest sertificēta 

nodokļa maksātāja statusu, lai efektīvi 

piemērotu uz pārrobežu darījumiem 

attiecināmo Savienības PVN noteikumu 

uzlabojumus un pakāpeniski pārietu uz 

galīgo sistēmu tirdzniecībai Savienības 

iekšienē. 

(7) Sertificēta nodokļa maksātāja 

statusa izveidi varētu izmantot, lai efektīvi 

piemērotu uz pārrobežu darījumiem 

attiecināmo Savienības PVN noteikumu 

uzlabojumus un pakāpeniski pārietu uz 

galīgo sistēmu tirdzniecībai Savienības 

iekšienē. 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātajiem ātrajiem risinājumiem, kas var nozīmēt ievērojamu administratīvā sloga 

atvieglojumu, nevajadzētu aprobežoties tikai sertificētiem nodokļa maksātājiem. 

 

Grozījums Nr.  41 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti 

uzticami un mazāk uzticami nodokļa 

maksātāji saistībā ar piemērojamajiem 

PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa 

maksātāja statusa piešķiršanai, 

pamatojoties uz konkrētiem objektīviem 

kritērijiem, vajadzētu nodrošināt šādu 

uzticamu nodokļa maksātāju 

identificēšanu. Šis statuss viņiem ļautu gūt 

labumu no konkrētu krāpšanas ziņā 

sensitīvu noteikumu piemērošanas, ko 

nevar piemērot citiem nodokļa 

maksātājiem. 

(8) Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti 

uzticami un mazāk uzticami nodokļa 

maksātāji saistībā ar piemērojamajiem 

PVN noteikumiem, kas rada negatīvus 

rezultātus attiecībā uz to, kā iestādes 

attiecas pret šīm personām. Sertificēta 

nodokļa maksātāja statusa piešķiršanai, 

pamatojoties uz konkrētiem objektīviem 

kritērijiem, vajadzētu nodrošināt šādu 

uzticamu nodokļa maksātāju 

identificēšanu. Šis statuss viņiem ļautu gūt 

labumu no konkrētu krāpšanas ziņā 

sensitīvu noteikumu piemērošanas, ko 

nevar piemērot citiem nodokļa 

maksātājiem. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  42 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti 

uzticami un mazāk uzticami nodokļa 

maksātāji saistībā ar piemērojamajiem 

PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa 

maksātāja statusa piešķiršanai, 

pamatojoties uz konkrētiem objektīviem 

kritērijiem, vajadzētu nodrošināt šādu 

uzticamu nodokļa maksātāju 

identificēšanu. Šis statuss viņiem ļautu gūt 

labumu no konkrētu krāpšanas ziņā 

sensitīvu noteikumu piemērošanas, ko 

nevar piemērot citiem nodokļa 

maksātājiem. 

(8) Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti 

uzticami un mazāk uzticami nodokļa 

maksātāji saistībā ar piemērojamajiem 

PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa 

maksātāja statusa piešķiršanai, 

pamatojoties uz konkrētiem objektīviem 

un kopējiem kritērijiem, vajadzētu 

nodrošināt, ka tiek identificēti šādi 

uzticami nodokļa maksātāji un tie, kuri 

pilnībā neatbilst kritērijiem. Šis statuss 

viņiem ļautu gūt labumu no konkrētu 

krāpšanas ziņā sensitīvu un 

lietotājdraudzīgu noteikumu piemērošanas, 

ko nevar piemērot citiem nodokļa 

maksātājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  43 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti 

uzticami un mazāk uzticami nodokļa 

maksātāji saistībā ar piemērojamajiem 

PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa 

maksātāja statusa piešķiršanai, 

pamatojoties uz konkrētiem objektīviem 

kritērijiem, vajadzētu nodrošināt šādu 

uzticamu nodokļa maksātāju 

identificēšanu. Šis statuss viņiem ļautu gūt 

(8) Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti 

uzticami un mazāk uzticami nodokļa 

maksātāji saistībā ar piemērojamajiem 

PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa 

maksātāja statusa piešķiršanai, 

pamatojoties uz konkrētiem objektīviem 

kritērijiem, ko dalībvalstis piemēro 

saskaņoti, vajadzētu nodrošināt šādu 

uzticamu nodokļa maksātāju 
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labumu no konkrētu krāpšanas ziņā 

sensitīvu noteikumu piemērošanas, ko 

nevar piemērot citiem nodokļa 

maksātājiem. 

identificēšanu. Šis statuss viņiem ļautu gūt 

labumu no konkrētu vienkāršotu 

noteikumu piemērošanas, ko nevar 

piemērot citiem nodokļa maksātājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  44 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti 

uzticami un mazāk uzticami nodokļa 

maksātāji saistībā ar piemērojamajiem 

PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa 

maksātāja statusa piešķiršanai, 

pamatojoties uz konkrētiem objektīviem 

kritērijiem, vajadzētu nodrošināt šādu 

uzticamu nodokļa maksātāju 

identificēšanu. Šis statuss viņiem ļautu gūt 

labumu no konkrētu krāpšanas ziņā 

sensitīvu noteikumu piemērošanas, ko 

nevar piemērot citiem nodokļa 

maksātājiem. 

(8) Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti 

uzticami un mazāk uzticami nodokļa 

maksātāji saistībā ar piemērojamajiem 

PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa 

maksātāja statusa piešķiršanai, 

pamatojoties uz konkrētiem objektīviem 

kritērijiem, kas ir saskaņoti dalībvalstu 

starpā, vajadzētu nodrošināt šādu uzticamu 

nodokļa maksātāju identificēšanu. Šis 

statuss viņiem ļautu gūt labumu no 

konkrētu krāpšanas ziņā sensitīvu 

noteikumu piemērošanas, ko nevar 

piemērot citiem nodokļa maksātājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  45 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Piekļuve sertificēta nodokļa 

maksātāja statusam būtu jāpiešķir, 

pamatojoties uz Savienības līmenī 

saskaņotiem kritērijiem, un tādējādi vienas 

(9) Piekļuve sertificēta nodokļa 

maksātāja statusam būtu jāpiešķir, 

pamatojoties uz Savienības līmenī 

saskaņotiem kritērijiem, un tādējādi vienas 

dalībvalsts izsniegtam sertifikātam 
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dalībvalsts izsniegtam sertifikātam 

vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. 

vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. 

Turklāt Komisijai būtu jāsniedz detalizēti, 

taču viegli izmantojami norādījumi un 

vadlīnijas, kas veicinās vienotu izpratni 

par saskaņošanu un administratīvo 

sadarbību, neraugoties uz iespējamo slogu 

iestādēm, un nodrošinās sadarbspēju 

starp dalībvalstīm. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  46 

Tom Vandenkendelaere 

 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Piekļuve sertificēta nodokļa 

maksātāja statusam būtu jāpiešķir, 

pamatojoties uz Savienības līmenī 

saskaņotiem kritērijiem, un tādējādi vienas 

dalībvalsts izsniegtam sertifikātam 

vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. 

(9) Piekļuve sertificēta nodokļa 

maksātāja statusam būtu jāpiešķir, 

pamatojoties uz Savienības līmenī 

saskaņotiem kritērijiem, un tādējādi vienas 

dalībvalsts izsniegtam sertifikātam 

vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. 

Komisijai būtu jāiesniedz īstenošanas 

regulas un vadlīnijas, kuras vajadzētu 

cieši saskaņot ar atzīta uzņēmēja 

kritērijiem saskaņā ar ES Muitas 

kodeksu, lai samazinātu administratīvo 

slogu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(9) Piekļuve sertificēta nodokļa 

maksātāja statusam būtu jāpiešķir, 

pamatojoties uz Savienības līmenī 

saskaņotiem kritērijiem, un tādējādi vienas 

dalībvalsts izsniegtam sertifikātam 

vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. 

(9) Piekļuve sertificēta nodokļa 

maksātāja statusam būtu jāpiešķir, 

pamatojoties uz Savienības līmenī 

saskaņotiem kritērijiem, un tādējādi vienas 

dalībvalsts izsniegtam sertifikātam 

vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. 

Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par 

turpmāku vadlīniju iesniegšanu un 

pārbaudīšanu, ka dalībvalstis šādus 

saskaņotus kritērijus pareizi piemēro visā 

Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Piekļuve sertificēta nodokļa 

maksātāja statusam būtu jāpiešķir, 

pamatojoties uz Savienības līmenī 

saskaņotiem kritērijiem, un tādējādi vienas 

dalībvalsts izsniegtam sertifikātam 

vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. 

(9) Piekļuve sertificēta nodokļa 

maksātāja statusam būtu jāpiešķir, 

pamatojoties uz skaidri noteiktiem 

kritērijiem, un uzņēmumiem, tostarp 

MVU, jānodrošina plaša piekļuve. 

Minētie kritēriji būtu jāsaskaņo 

Savienības līmenī, un tādējādi vienas 

dalībvalsts izsniegtam sertifikātam 

vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  49 

Tom Vandenkendelaere 

 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Īpašu uzmanību pievēršot tam, ka 

MVU rodas lielākas atbilstības 
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nodrošināšanas izmaksas, Komisijai 

vajadzētu ierosināt MVU paredzētas 

vienkāršotas administratīvās procedūras 

sertificēta nodokļa maksātāja statusa 

iegūšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  50 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Informācijai par to, vai 

ekonomikas dalībnieks ir nodokļa 

maksātājs, vajadzētu būt pieejamai, 

izmantojot VIES sistēmu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  51 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Atsevišķiem nodokļa maksātājiem, 

uz kuriem attiecas īpaši režīmi, ar kuriem 

viņi tiek izslēgti no vispārējo PVN 

noteikumu darbības jomas, vai kuri veic 

neregulāras saimnieciskās darbības, nebūtu 

jāpiešķir sertificēta nodokļa maksātāja 

statuss, ciktāl tas attiecas uz šiem īpašajiem 

režīmiem vai neregulārām darbībām. 

Pretējā gadījumā varētu tikt traucēta 

ierosināto izmaiņu saskanīga piemērošana. 

(10) Atsevišķiem nodokļa maksātājiem, 

uz kuriem attiecas īpaši režīmi, ar kuriem 

viņi tiek izslēgti no vispārējo PVN 

noteikumu darbības jomas, vai kuri veic 

neregulāras saimnieciskās darbības, nebūtu 

jāpiešķir sertificēta nodokļa maksātāja 

statuss, ciktāl tas attiecas uz šiem īpašajiem 

režīmiem vai neregulārām darbībām. 

Pretējā gadījumā varētu tikt traucēta 

ierosināto izmaiņu saskanīga piemērošana. 

Turklāt īpaša uzmanība būtu jāpievērš 

tam, lai nodrošinātu, ka mazie uzņēmumi 
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nenonāk konkurencei neizdevīgākos 

apstākļos salīdzinājumā ar lielajiem 

uzņēmumiem attiecībā uz sertificēta 

nodokļa maksātāja statusa iegūšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  52 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Preču piegāde saņēmējam uz 

noliktavu nozīmē situāciju, kad preču 

transportēšanas uz citu dalībvalsti brīdī 

piegādātājs jau ir informēts par tā preču 

pircēja identitāti, kuram preces tiks 

piegādātas vēlākā posmā un pēc preču 

ierašanās galamērķa dalībvalstī. Pašlaik tas 

nozīmē paredzamo piegādi (preču 

nosūtīšanas dalībvalstī) un paredzamo 

preču iegādi Kopienas iekšienē (preču 

ierašanās dalībvalstī), kam seko 

“iekšzemes” piegāde preču ierašanās 

dalībvalstī, turklāt piegādātājam ir jābūt 

identificētam PVN nolūkā šajā dalībvalstī. 

Lai izvairītos no šādas situācijas, šie 

darījumi, ja tie notiek starp diviem 

sertificētiem nodokļa maksātājiem, 

noteiktos apstākļos būtu jāuzskata par 

tādiem, kas ietver vienu piegādi, kura 

atbrīvota no nodokļa preču nosūtīšanas 

dalībvalstī, un vienu iegādi Kopienas 

iekšienē preču ierašanās dalībvalstī. 

(11) Preču piegāde saņēmējam uz 

noliktavu nozīmē situāciju, kad preču 

transportēšanas uz citu dalībvalsti brīdī 

piegādātājs jau ir informēts par tā preču 

pircēja identitāti, kuram preces tiks 

piegādātas vēlākā posmā un pēc preču 

ierašanās galamērķa dalībvalstī. Pašlaik tas 

nozīmē paredzamo piegādi (preču 

nosūtīšanas dalībvalstī) un paredzamo 

preču iegādi Kopienas iekšienē (preču 

ierašanās dalībvalstī), kam seko 

“iekšzemes” piegāde preču ierašanās 

dalībvalstī, turklāt piegādātājam ir jābūt 

identificētam PVN nolūkā šajā dalībvalstī. 

Lai izvairītos no šādas situācijas, šie 

darījumi, ja tie notiek starp diviem nodokļa 

maksātājiem, noteiktos apstākļos būtu 

jāuzskata par tādiem, kas ietver vienu 

piegādi, kura atbrīvota no nodokļa preču 

nosūtīšanas dalībvalstī, un vienu iegādi 

Kopienas iekšienē preču ierašanās 

dalībvalstī. 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātajiem ātrajiem risinājumiem, kas var nozīmēt ievērojamu administratīvā sloga 

atvieglojumu, nevajadzētu aprobežoties tikai sertificētiem nodokļa maksātājiem. 
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Grozījums Nr.  53 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Tā kā šīs direktīvas mērķus, proti, 

uzlabot PVN režīma darbību attiecībā uz 

pārrobežu B2B tirdzniecību un noteikt 

galīgās PVN sistēmas principus, 

dalībvalstis vienas pašas nevar pietiekami 

labi īstenot un tādējādi tos var labāk 

sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar 

subsidiaritātes principu, kā izklāstīts 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 

Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas 

izklāstīts minētajā pantā, šajā direktīvā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

(14) Tā kā šīs direktīvas mērķus, proti, 

uzlabot PVN režīma darbību attiecībā uz 

pārrobežu B2B tirdzniecību, dalībvalstis 

vienas pašas nevar pietiekami labi īstenot 

un tādējādi tos var labāk sasniegt 

Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 

principu, kā izklāstīts Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā. Saskaņā ar 

proporcionalitātes principu, kas izklāstīts 

minētajā pantā, šajā direktīvā paredz 

vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi 

minēto mērķu sasniegšanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai novērstu juridiskus sarežģījumus un kavēšanos ar ātro risinājumu ieviešanu, mums 

vajadzētu izvairīties no divpakāpju pieejas, un šajā direktīvā vajadzētu īpaši koncentrēties uz 

PVN režīma labāku darbību saistībā ar pārrobežu B2B tirdzniecību. 

 

Grozījums Nr.  54 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Ņemot vērā pilsoņu vispārējās 

intereses un Eiropas Savienības finanšu 

intereses, trauksmes cēlējiem būtu 

jānodrošina efektīva tiesiskā aizsardzība, 

lai atklātu un novērstu visu veidu 

krāpšanu. 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  55 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Lai novērstu juridiskus sarežģījumus un kavēšanos ar ātro risinājumu ieviešanu, mums 

vajadzētu izvairīties no divpakāpju pieejas, un šajā direktīvā vajadzētu īpaši koncentrēties uz 

PVN režīma labāku darbību saistībā ar pārrobežu B2B tirdzniecību. 

 

Grozījums Nr.  56 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ikviens nodokļa maksātājs, kuram ir 

saimnieciskās darbības pastāvīga vieta vai 

pastāvīga iestāde Kopienā vai, ja 

saimnieciskās darbības pastāvīgas vietas 

vai pastāvīgas iestādes nav, –  pastāvīgā 

adrese vai parastā dzīvesvieta  Kopienā un 

kurš savas saimnieciskās darbības ietvaros 

veic vai gatavojas veikt kādu no 

darījumiem, kas minēti 17.a, 20. un 21. 

pantā, vai darījumus saskaņā ar 138. pantā 

minētajiem nosacījumiem, var lūgt nodokļu 

Ikviens nodokļa maksātājs, kuram ir 

saimnieciskās darbības pastāvīga vieta vai 

pastāvīga iestāde Kopienā un kurš savas 

saimnieciskās darbības ietvaros veic vai 

gatavojas veikt kādu no darījumiem, kas 

minēti 17.a, 20. un 21. pantā, vai darījumus 

saskaņā ar 138. pantā minētajiem 

nosacījumiem, var lūgt nodokļu iestādes 

tam piešķirt sertificēta nodokļa maksātāja 

statusu. 
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iestādes tam piešķirt sertificēta nodokļa 

maksātāja statusu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  57 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ikviens nodokļa maksātājs, kuram ir 

saimnieciskās darbības pastāvīga vieta vai 

pastāvīga iestāde Kopienā vai, ja 

saimnieciskās darbības pastāvīgas vietas 

vai pastāvīgas iestādes nav, –  pastāvīgā 

adrese vai parastā dzīvesvieta  Kopienā un 

kurš savas saimnieciskās darbības ietvaros 

veic vai gatavojas veikt kādu no 

darījumiem, kas minēti 17.a, 20. un 21. 

pantā, vai darījumus saskaņā ar 138. pantā 

minētajiem nosacījumiem, var lūgt nodokļu 

iestādes tam piešķirt sertificēta nodokļa 

maksātāja statusu. 

Ikviens nodokļa maksātājs, kuram ir 

saimnieciskās darbības pastāvīga vieta vai 

pastāvīga iestāde Kopienā vai, ja 

saimnieciskās darbības pastāvīgas vietas 

vai pastāvīgas iestādes nav, – pastāvīgā 

adrese vai parastā dzīvesvieta Kopienā un 

kurš savas saimnieciskās darbības ietvaros 

veic vai gatavojas veikt kādu no 

darījumiem, kas minēti 17.a, 20. un 

21. pantā, vai darījumus saskaņā ar 138. un 

138.a pantā minētajiem nosacījumiem, var 

lūgt nodokļu iestādes tam piešķirt 

sertificēta nodokļa maksātāja statusu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  58 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) nav izdarīti nodokļu noteikumu un 

tiesību aktu muitas jomā nopietni vai 

atkārtoti pārkāpumi, kā arī nav liecību par 

(a) pēdējo 10 gadu laikā nav izdarīti 

nodokļu noteikumu un tiesību aktu muitas 

jomā nopietni vai atkārtoti pārkāpumi, kā 
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smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 

saistīti ar pieteikuma iesniedzēja 

saimniecisko darbību; 

arī nav liecību par smagiem noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas saistīti ar pieteikuma 

iesniedzēja saimniecisko darbību, 

neatkarīgi no tā, vai tas ir noticis 

Savienībā vai citur; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  59 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) nav izdarīti nodokļu noteikumu un 

tiesību aktu muitas jomā nopietni vai 

atkārtoti pārkāpumi, kā arī nav liecību par 

smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 

saistīti ar pieteikuma iesniedzēja 

saimniecisko darbību; 

(a) nav izdarīti nodokļu noteikumu un 

tiesību aktu muitas jomā nopietni vai 

atkārtoti pārkāpumi, nodokļu 

administrācijas nav veikušas nopietnus 

nodokļa pielāgojumus, kā arī nav liecību 

par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, 

kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja 

saimniecisko darbību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  60 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) nav reģistrēti smagi noziedzīgi 

nodarījumi saistībā ar pieteikuma 
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iesniedzēja saimniecisko darbību, tostarp, 

piemēram (bet ne tikai): 

 i) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; 

 ii) krāpšanos ar bankrotu vai 

maksātnespēju; 

 iii) krāpšanos ar apdrošināšanu; 

 iv) kukuļdošanu un/vai korupciju; 

 v) dalību noziedzīgā organizācijā; 

 vi) Līguma 101. un 102. panta 

neievērošanu; 

 vii) tiešu vai netiešu līdzdalību 

teroristiskās darbībās; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  61 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) nav reģistrēti smagi noziedzīgi 

nodarījumi saistībā ar pieteikuma 

iesniedzēja saimniecisko darbību, tostarp, 

piemēram (bet ne tikai): 

 i) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; 

 ii) izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 

 iii) nesaimniecisku rīcību saistībā ar 

Savienības fondiem un programmām; 

 iv) krāpšanos ar bankrotu 

(maksātnespēju); 

 v) izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 

 iv) kukuļdošanu un korupciju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  62 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) pieteikuma iesniedzējs ir faktiskais 

īpašnieks bankas kontam Savienībā 

reģistrētā finanšu iestādē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai nodrošinātu saskaņotu 

interpretāciju, piešķirot sertificēta 

nodokļu maksātāja statusu, Komisija ar 

īstenošanas aktu pieņem turpmākus 

norādījumus dalībvalstīm attiecībā uz 

minēto kritēriju novērtēšanu, kuri ir 

spēkā visā Savienībā. Pirmo īstenošanas 

aktu pieņem ne vēlāk vienu mēnesi pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  64 

Tom Vandenkendelaere 
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Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija publicē īstenošanas 

regulas un vadlīnijas ciešā saistībā ar 

īstenošanas regulām un vadlīnijām 

attiecībā uz atzīta ekonomikas dalībnieka 

statusu muitas vajadzībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 2. punktā izklāstītos 

kritērijus visas dalībvalstis kopīgi 

piemēro, pamatojoties uz īstenošanas 

regulā skaidri un precīzi definētiem 

noteikumiem un procedūrām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 3. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (da) nodokļa maksātāji, kuriem nav vai 

vairs nav derīga PVN reģistrācijas 

numura; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  67 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 3. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr a) līdz d) punktā minētajiem 

nodokļa maksātājiem var piešķirt 

sertificēta nodokļa maksātāja statusu 

attiecībā uz citām to veiktām 

saimnieciskajām darbībām. 

Tomēr a) līdz d) punktā minētajiem 

nodokļa maksātājiem var piešķirt 

sertificēta nodokļa maksātāja statusu 

attiecībā uz citām to veiktām 

saimnieciskajām darbībām ar nosacījumu, 

ka attiecīgo darbību rezultāti netraucē 

veikt darbības, kuras bija sākotnēji par 

iemeslu tam, ka šiem nodokļa 

maksātājiem nevarēja piešķirt sertificēta 

nodokļa maksātāja statusu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Tom Vandenkendelaere 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 4. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nodokļa maksātājs, kas piesakās sertificēta 

nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, 

iesniedz visu informāciju, ko pieprasījušas 

nodokļu iestādes, lai tās varētu pieņemt 

lēmumu. 

Nodokļa maksātājs, kas piesakās sertificēta 

nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, 

iesniedz visu informāciju, ko pieprasījušas 

nodokļu iestādes, lai tās varētu pieņemt 

lēmumu. Komisija izveido MVU 
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paredzētas vienkāršotas administratīvās 

procedūras sertificēta nodokļa maksātāja 

statusa iegūšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  69 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 4. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) tās dalībvalsts iestādes, kurā ir 

pieteikuma iesniedzēja saimnieciskās 

darbības pastāvīgā vieta; 

(a) tās dalībvalsts iestādes, kurā ir 

pieteikuma iesniedzēja saimnieciskās 

darbības pastāvīgā vieta; digitālās nozares 

uzņēmumiem tās dalībvalsts iestādes, kurā 

ir pieteikuma iesniedzēja nozīmīga 

digitāla klātbūtne, pat ja tas fiziski tur 

neatrodas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  70 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 4. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) tās dalībvalsts iestādes, kurā ir 

pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā adrese 

vai parastā dzīvesvieta un kurā viņam nav 

ne saimnieciskās darbības vietas, nedz 

pastāvīgas iestādes vietas. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  71 

Arndt Kohn, Jeppe Kofod, Peter Simon 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Ja sertificēta nodokļu maksātāja 

statuss ir piešķirts, minēto informāciju 

dara pieejamu, izmantojot VIES sistēmu. 

Minētā statusa izmaiņas sistēmā 

atjaunina bez kavēšanās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  72 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja pieteikums ir noraidīts, nodokļu 

iestādes paziņo pieteikuma iesniedzējam 

atteikuma iemeslus kopā ar lēmumu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzējam tiek piešķirtas tiesības 

pārsūdzēt jebkuru lēmumu par pieteikuma 

noraidīšanu. 

5. Ja pieteikums ir noraidīts, nodokļu 

iestādes paziņo pieteikuma iesniedzējam 

atteikuma iemeslus kopā ar lēmumu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzējam tiek piešķirtas tiesības 

pārsūdzēt jebkuru lēmumu par pieteikuma 

noraidīšanu. Dalībvalstis informē citas 

dalībvalstis par atteikuma lēmumu un 

iemesliem saistībā ar attiecīgo lēmumu ar 

to nodokļu iestāžu starpniecību. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  73 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja pieteikums ir noraidīts, nodokļu 

iestādes paziņo pieteikuma iesniedzējam 

atteikuma iemeslus kopā ar lēmumu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzējam tiek piešķirtas tiesības 

pārsūdzēt jebkuru lēmumu par pieteikuma 

noraidīšanu. 

5. Ja pieteikums ir noraidīts, nodokļu 

iestādes paziņo pieteikuma iesniedzējam 

atteikuma iemeslus kopā ar lēmumu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzējam tiek piešķirtas tiesības 

pārsūdzēt jebkuru lēmumu par pieteikuma 

noraidīšanu. Pārsūdzības procedūru sāk 

12 nedēļu laikā pēc lēmuma paziņošanas 

pieteikuma iesniedzējam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  74 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Nodokļa maksātājs, kuram piešķirts 

sertificēta nodokļa maksātāja statuss, 

nekavējoties informē nodokļu iestādes par 

jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc 

lēmuma pieņemšanas un kas var skart vai 

ietekmēt šā statusa turpmāko derīgumu. 

Nodokļu iestādes atceļ nodokļa maksātāja 

statusu, ja 2. punktā noteiktie kritēriji vairs 

netiek izpildīti. 

6. Nodokļa maksātājs, kuram piešķirts 

sertificēta nodokļa maksātāja statuss, 

nekavējoties informē nodokļu iestādes par 

jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc 

lēmuma pieņemšanas un kas var skart vai 

ietekmēt šā statusa turpmāko derīgumu. 

Nodokļu iestādes atceļ nodokļa maksātāja 

statusu, ja 2. punktā noteiktie kritēriji vairs 

netiek izpildīti. Dalībvalstu nodokļu 

iestādes, kas piešķīrušas sertificēta 

nodokļa maksātāja statusu, minēto 

lēmumu pārskata vismaz reizi divos 

gados, lai nodrošinātu, ka nosacījumi 
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joprojām ir izpildīti. Ja nodokļa maksātājs 

nav informējis nodokļu iestādes par 

apstākļiem, kas var ietekmēt sertificēta 

nodokļa maksātāja statusu, tam piemēro 

samērīgas, efektīvas un preventīvas 

sankcijas, tostarp atņem sertificēta 

nodokļa maksātāja statusu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Nodokļa maksātājs, kuram piešķirts 

sertificēta nodokļa maksātāja statuss, 

nekavējoties informē nodokļu iestādes par 

jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc 

lēmuma pieņemšanas un kas var skart vai 

ietekmēt šā statusa turpmāko derīgumu. 

Nodokļu iestādes atceļ nodokļa maksātāja 

statusu, ja 2. punktā noteiktie kritēriji vairs 

netiek izpildīti. 

6. Nodokļa maksātājs, kuram piešķirts 

sertificēta nodokļa maksātāja statuss, 

attiecīgās dalībvalsts noteiktā laikposmā 
informē nodokļu iestādes par jebkādiem 

apstākļiem, kas radušies pēc lēmuma 

pieņemšanas un kas var skart vai ietekmēt 

šā statusa turpmāko derīgumu. Nodokļu 

iestādes patur tiesības piemērot stingras 

pārkāpumu procedūras pret jebkādu šādu 

apstākļu slēpšanu. Nodokļu iestādes atceļ 

nodokļa maksātāja statusu, ja 2. punktā 

noteiktie kritēriji vairs netiek izpildīti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  76 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

13.a pants – 7.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a Procedūras attiecībā uz 

noraidītajiem pieteikumiem, izmaiņām 

nodokļa maksātāja situācijā, pārsūdzības 

procedūrām un procedūrām atkārtotai 

pieteikuma iesniegšanai sertificēta 

nodokļa maksātāja statusa saņemšanai 

nosaka īstenošanas regulā un vispārēji 

piemēro visās dalībvalstīs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  77 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

17.a pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja sertificēts nodokļa maksātājs 

preces, kas ir tā saimnieciskās darbības 

aktīvu daļa, pārvieto uz citu dalībvalsti, 

veicot preču piegādi saņēmējam uz 

noliktavu, šo pārvietošanu neuzskata par 

preču piegādi par atlīdzību. 

1. Ja nodokļa maksātājs preces, kas ir 

tā saimnieciskās darbības aktīvu daļa, 

pārvieto uz citu dalībvalsti, veicot preču 

piegādi saņēmējam uz noliktavu, šo 

pārvietošanu neuzskata par preču piegādi 

par atlīdzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātajiem ātrajiem risinājumiem, kas var nozīmēt ievērojamu administratīvā sloga 

atvieglojumu, nevajadzētu aprobežoties tikai sertificētiem nodokļa maksātājiem. 

 

Grozījums Nr.  78 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

17.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) sertificēts nodokļa maksātājs vai 

trešā persona, kas rīkojas šā sertificētā 

nodokļa maksātāja vārdā, nosūta vai 

transportē preces uz citu dalībvalsti, lai šīs 

preces vēlākā posmā un pēc ierašanās tiktu 

piegādātas citam sertificētam nodokļa 

maksātājam; 

(a) nodokļa maksātājs vai trešā 

persona, kas rīkojas šā nodokļa maksātāja 

vārdā, nosūta vai transportē preces uz citu 

dalībvalsti, lai šīs preces vēlākā posmā un 

pēc ierašanās tiktu piegādātas citam 

nodokļa maksātājam; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  79 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

17.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) sertificēts nodokļa maksātājs, kurš 

nosūta vai transportē preces, neveic 

uzņēmējdarbību dalībvalstī, uz kuru preces 

ir nosūtītas vai transportētas; 

(b) nodokļa maksātājs, kurš nosūta vai 

transportē preces, neveic uzņēmējdarbību 

dalībvalstī, uz kuru preces ir nosūtītas vai 

transportētas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  80 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

17.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) sertificēts nodokļa maksātājs, 

kuram piegādā preces, ir identificēts PVN 

nolūkā tajā dalībvalstī, uz kuru preces tiek 

transportētas vai nosūtītas, un viņa 

identitāte un PVN identifikācijas numurs, 

(c) nodokļa maksātājs, kuram piegādā 

preces, ir identificēts PVN nolūkā tajā 

dalībvalstī, uz kuru preces tiek 

transportētas vai nosūtītas, un viņa 

identitāte un PVN identifikācijas numurs, 
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ko viņam piešķīrusi minētā dalībvalsts, 

nosūtīšanas vai transportēšanas sākumā ir 

zināmi b) punktā norādītajam 

sertificētajam nodokļa maksātājam; 

ko viņam piešķīrusi minētā dalībvalsts, 

nosūtīšanas vai transportēšanas sākumā ir 

zināmi b) punktā norādītajam nodokļa 

maksātājam; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  81 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

17.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) sertificēts nodokļa maksātājs, kurš 

nosūta vai transportē preces, nosūtīšanu vai 

transportēšanu ir reģistrējis 243. panta 3. 

punktā paredzētajā reģistrā un 

kopsavilkuma paziņojumā ir norādījis tā 

sertificētā nodokļa maksātāja identitāti, 

kurš iegādājas preces, un viņa PVN 

identifikācijas numuru, ko tam piešķīrusi 

dalībvalsts, uz kuru preces nosūta vai 

transportē, kā paredzēts 262. pantā. 

(d) nodokļa maksātājs, kurš nosūta vai 

transportē preces, nosūtīšanu vai 

transportēšanu ir reģistrējis 243. panta 3. 

punktā paredzētajā reģistrā un 

kopsavilkuma paziņojumā ir norādījis tā 

nodokļa maksātāja identitāti, kurš iegādājas 

preces, un viņa PVN identifikācijas 

numuru, ko tam piešķīrusi dalībvalsts, uz 

kuru preces nosūta vai transportē, kā 

paredzēts 262. pantā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

17.a pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja 2. punktā ietvertie nosacījumi ir 

izpildīti, brīdī, kad tiesības rīkoties ar 

precēm tiek nodotas sertificētam nodokļa 

3. Ja 2. punktā ietvertie nosacījumi ir 

izpildīti, brīdī, kad tiesības rīkoties ar 

precēm tiek nodotas nodokļa maksātājam, 
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maksātājam, kas norādīts minētā punkta c) 

apakšpunktā, piemēro šādus noteikumus: 

kas norādīts minētā punkta c) apakšpunktā, 

piemēro šādus noteikumus: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  83 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

17.a pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) uzskata, ka preču piegādi, kas 

atbrīvota no PVN saskaņā ar 138. panta 1. 

punktu, sertificēts nodokļa maksātājs, kurš 

nosūtīja vai transportēja preces vai nu pats, 

vai arī ar trešās personas starpniecību, kura 

rīkojusies viņa vārdā, ir veicis dalībvalstī, 

no kuras preces tika nosūtītas vai 

transportētas; 

(a) uzskata, ka preču piegādi, kas 

atbrīvota no PVN saskaņā ar 138. panta 1. 

punktu, nodokļa maksātājs, kurš nosūtīja 

vai transportēja preces vai nu pats, vai arī 

ar trešās personas starpniecību, kura 

rīkojusies viņa vārdā, ir veicis dalībvalstī, 

no kuras preces tika nosūtītas vai 

transportētas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  84 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

17.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) uzskata, ka preču iegādi Kopienas 

iekšienē sertificēts nodokļa maksātājs, 

kuram šīs preces tiek piegādātas, ir veicis 

dalībvalstī, uz kuru preces tika nosūtītas 

vai transportētas.; 

(b) uzskata, ka preču iegādi Kopienas 

iekšienē nodokļa maksātājs, kuram šīs 

preces tiek piegādātas, ir veicis dalībvalstī, 

uz kuru preces tika nosūtītas vai 

transportētas. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  85 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Direktīva 2006/11/EK 

135. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) direktīvas 135. panta 1. punktam 

pievieno šādu m) apakšpunktu: 

 m) pakalpojumus, ko nodokļa maksātāju 

grupas sniedz grupas dalībniekiem, ja ir 

ievēroti šādi nosacījumi: 

 i) grupa pati un visi tās dalībnieki ir 

iedibināti Kopienas teritorijā vai ir 

Kopienas rezidenti; 

 ii) grupa veic autonomu darbību un 

darbojas kā neatkarīgs subjekts attiecībā 

pret saviem dalībniekiem; 

 iii) grupas dalībnieki galvenokārt veic 

banku, apdrošināšanas vai pensijas fondu 

darījumus saskaņā ar 135. panta 1. 

punkta a) līdz g) apakšpunktu; 

 iv) pārējie grupas sniegtie pakalpojumi ir 

nepieciešami, lai grupas dalībnieki varētu 

sniegt pakalpojumus, kas ir atbrīvoti no 

nodokļa atbilstīgi 135. panta 1. punkta a) 

līdz g) apakšpunktam; 

 v) ja pārējie pakalpojumi tiek sniegtie 

dalībnieku starpā, šie pakalpojumu arī ir 

nepieciešami, lai grupas dalībnieki varētu 

sniegt pakalpojumus, kas ir atbrīvoti no 

nodokļa atbilstīgi 135. panta 1. punkta a) 

līdz g) apakšpunktam; 

 iv) grupa saviem dalībniekiem prasa 

atmaksāt tikai precīzu uz tiem attiecināmo 

kopējo izmaksu daļu. 

Or. de 
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Pamatojums 

Einige Mitgliedstaaten haben im Sinne von Artikel 132 Absatz 1 dieser Richtlinie 

Steuerbefreiungen auch für Zusammenschlüsse bei Banken und Versicherungen vorgesehen. 

Dieser Abänderungsantrag sieht vor, dass diese Richtlinie nicht im Widerspruch zu 

derartigen bestehenden Mehrwertsteuerbefreiungen steht, damit es insbesondere für kleineren 

Banken und Versicherungsunternehmen zu keiner unverhältnismäßigen Erhöhung der 

Steuerpflicht kommt, was sich wiederum in teureren Bank- und Versicherungsleistungen für 

Kunden niederschlagen könnte. Zudem sind die geschaffenen Zusammenschlüsse 

insbesondere für eine Bündelung von Dienstleistungen im Bereich von 

Informationstechnologie und Reporting betriebswirtschaftlich sinnvoll. 

 

Grozījums Nr.  86 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

138. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) nodokļa maksātājs vai juridiska 

persona, kas nav nodokļa maksātāja, kam 

preces piegādā, ir identificēta PVN nolūkos 

dalībvalstī, kas nav preču nosūtīšanas vai 

transportēšanas sākumpunkta dalībvalsts; 

(b) nodokļa maksātājs vai juridiska 

persona, kas nav nodokļa maksātājs, 

kuram preces piegādā, ir identificēta PVN 

nolūkos dalībvalstī, kas nav preču 

nosūtīšanas vai transportēšanas 

sākumpunkta dalībvalsts, un viņam ir 

VIES sistēmā pieejams PVN 

identifikācijas numurs; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

243. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ikviens sertificēts nodokļa maksātājs, kurš 

pārvieto preces, veicot preču piegādi 

Ikviens nodokļa maksātājs, kurš pārvieto 

preces, veicot preču piegādi saņēmējam uz 
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saņēmējam uz noliktavu, kā noteikts 17.a 

pantā, uztur reģistru, kas ietver šādu 

informāciju: 

noliktavu, kā noteikts 17.a pantā, uztur 

reģistru, kas ietver šādu informāciju: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  88 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 2006/112/EK 

243. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ikviens sertificēts nodokļa maksātājs, 

kuram tiek piegādātas preces, veicot preču 

piegādi saņēmējam uz noliktavu, kā 

noteikts 17.a pantā, uztur šo preču 

reģistru.; 

Ikviens nodokļa maksātājs, kuram tiek 

piegādātas preces, veicot preču piegādi 

saņēmējam uz noliktavu, kā noteikts 17.a 

pantā, uztur šo preču reģistru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Sander Loones 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

262. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Papildus 1. punktā minētajai 

informācijai ikviens sertificēts nodokļa 

maksātājs identificē sertificētus nodokļa 

maksātājus, kuriem ir paredzētas preces, 

kas tiek nosūtītas vai transportētas, veicot 

preču piegādi saņēmējam uz noliktavu 

atbilstoši 17.a pantā izklāstītajiem 

nosacījumiem.; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  90 

Ivana Maletić 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns) 

Direktīva 2006/11/EK 

XIV sadaļa – 2. a nodaļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) direktīvas XIV sadaļā iekļauj šādu 

nodaļu: 

 “2.a nodaļa 

 PVN strīdu izšķiršanas mehānisms 

 398.a pants 

 1. PVN strīdu izšķiršanas mehānisms ir 

izveidots kā platforma PVN strīdu 

izšķiršanai tiešsaistē, un tā mērķis ir dot 

iespēju dalībvalstīm izšķirt strīdus, kad 

savstarpējās vienošanās procedūra nedod 

rezultātus. PVN strīdu izšķiršanas 

mehānisms ietver pieejas par to, kā 

nesaasināt strīdus pēc tam, kad tie ir 

notikuši, un procedūras strīdu izšķiršanai. 

 2. PVN strīdu izšķiršanas platforma ir 

lietotājdraudzīga un viegli piekļūstama, 

un tajā ir iestrādāti termiņi sūdzību 

risināšanai. 

 3. PVN strīdu izšķiršanas mehānisma 

valdi veido dalībvalstu kompetentās 

iestādes.” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  91 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts 

Direktīva 2006/11/EK 

403. un 404. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) 403. un 404. pantu svītro. (9) direktīvas 403. pantu svītro. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  92 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

Direktīva 2006/11/EK 

404. pants 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Komisija, pamatojoties uz informāciju, 

kas iegūta no dalībvalstīm, reizi četros 

gados no šīs direktīvas pieņemšanas 

dienas, iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par kopējās 

PVN sistēmas darbību dalībvalstīs, jo 

īpaši par pārejas perioda pasākumu 

darbību, uzliekot nodokli tirdzniecībai 

starp dalībvalstīm. Ja nepieciešams, 

ziņojumam pievieno priekšlikumus 

attiecībā uz galīgo režīmu. 

“direktīvas 404. pantu aizstāj ar šādu: 

 Komisija vienu gadu pēc direktīvas 

stāšanās spēkā un pēc tam reizi trijos 

gados iesniedz Eiropas Parlamentam un 

Padomei ziņojumu par atbrīvojuma 

shēmu importam no trešām valstīm un tās 

saderību ar Eiropas regulējumu un par 

sadarbību ar trešo valstu kompetentajām 

iestādēm, jo īpaši attiecībā uz krāpšanas 

apkarošanu. Divus gadu pēc direktīvas 

stāšanās spēkā un pēc tam reizi trijos 

gados Komisija iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņojumu par 

valstu praksi attiecībā uz administratīvu 

sodu un kriminālsodu piemērošanu 

juridiskām un fiziskām personām, kas ir 

atzītas par vainīgām saistībā ar krāpšanu 

PVN jomā. Komisija, sadarbojoties ar 

kompetentām valsts un Eiropas iestādēm, 

vajadzības gadījumā šim ziņojumam 
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pievieno ieteikumus, kuru mērķis ir 

nodrošināt minimālu saskaņošanu.” 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  93 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns) 

Direktīva 2006/11/EK 

404.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9b) iekļauj šādu 404.a pantu: 

 Reizi trijos gados katra dalībvalsts 

Komisijai iesniedz ziņojumu, kurā tā 

novērtē, cik efektīva ir PVN krāpšanas 

uzraudzības sistēma, un Komisija 

ziņojumus nosūta OLAF. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  94 

Tom Vandenkendelaere 

 

Direktīvas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 Regula (ES) Nr. 904/2010 

31. pants – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a pants (jauns) 

 Regulas (ES) Nr. 940/2010 31. panta 

1. punktu aizstāj ar šādu: 

1. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes 

nodrošina, lai personām, kas iesaistītas 

preču piegādē vai pakalpojumu sniegšanā 

Kopienas iekšienē, un nodokļa 

maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību 

un kas sniedz telekomunikāciju 

“1. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes 

nodrošina, lai personām, kas iesaistītas 

preču piegādē vai pakalpojumu sniegšanā 

Kopienas iekšienē, un nodokļa 

maksātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību 

un sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, 
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pakalpojumus, radio un televīzijas apraides 

pakalpojumus un elektroniski sniegtus 

pakalpojumus, jo īpaši tādus 

pakalpojumus, kas paredzēti Direktīvas 

2006/112/EK II pielikumā, ir atļauts šādu 

darījumu nolūkos elektroniski iegūt 

jebkuras konkrētas personas PVN 

identifikācijas numura derīguma, kā arī 

attiecīgā vārda/nosaukuma un adreses 

apstiprinājumu. Šī informācija atbilst 

datiem, kas minēti 17. pantā. 

radio un televīzijas apraides pakalpojumus 

un elektroniski sniegtus pakalpojumus, jo 

īpaši tādus pakalpojumus, kas paredzēti 

Direktīvas 2006/112/EK II pielikumā, ir 

atļauts šādu darījumu nolūkos elektroniski 

iegūt jebkuras konkrētas personas PVN 

identifikācijas numura derīguma, kā arī 

attiecīgā vārda/nosaukuma un adreses 

apstiprinājumu. Šī informācija atbilst 

17. pantā minētajiem datiem. PVN 

informācijas apmaiņas sistēmā (VIES) 

iekļauj atsauci par to, vai nodokļa 

maksātājam ir sertificēta nodokļa 

maksātāja statuss.” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  95 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija, pamatojoties uz 

informāciju, kas iegūta no dalībvalstīm, 

reizi trijos gados no šīs direktīvas 

pieņemšanas dienas, iesniedz ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei par to, 

kā tiek īstenoti kritēriji, pēc kuriem definē 

sertificētu nodokļa maksātāju dalībvalstīs, 

un jo īpaši par to, kā tas var ietekmēt cīņu 

pret krāpšanu PVN jomā. Vajadzības 

gadījumā minētajam ziņojumam pievieno 

tiesību akta priekšlikumu. 

Or. en 

 


