
PR\1214608LV.docx PE658.793v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Ekonomikas un monetārā komiteja

2020/0148(CNS)

9.12.2020

*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 
2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Sven Giegold



PE658.793v01-00 2/30 PR\1214608LV.docx

LV

PR_CNS_LegAct_am

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 priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par 
administratīvu sadarbību nodokļu jomā
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2020)0314),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. un 115. pantu, saskaņā ar kuru 
Padome ar to ir apspriedusies (C9-0213/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

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

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pēdējos gados Komisija ir 
uzraudzījusi Direktīvas 2011/16/ES4 
piemērošanu un 2019. gadā ir pabeigusi tās 
izvērtēšanu. Lai gan ir veikti būtiski 
uzlabojumi automātiskās informācijas 
apmaiņas jomā, joprojām ir jāuzlabo spēkā 
esošie noteikumi, kas attiecas uz visiem 

(2) Pēdējos gados Komisija ir 
uzraudzījusi Direktīvas 2011/16/ES4 
piemērošanu un 2019. gadā ir pabeigusi tās 
izvērtēšanu. Lai gan ir veikti būtiski 
uzlabojumi automātiskās informācijas 
apmaiņas jomā, joprojām ir jāuzlabo spēkā 
esošie noteikumi, kas attiecas uz visiem 



PE658.793v01-00 6/30 PR\1214608LV.docx

LV

informācijas apmaiņas un administratīvās 
sadarbības veidiem.

informācijas apmaiņas un administratīvās 
sadarbības veidiem. Turklāt būtu 
jāpalielina dalībvalstu spēja apstrādāt 
saņemtās finanšu informācijas apjomu un 
nodokļu iestāžu finanšu, IT un 
cilvēkresursi.

__________________ __________________
4 Eiropas Komisija, Komisijas dienestu 
darba dokuments “Izvērtējums par 
Padomes Direktīvu 2011/16/ES par 
administratīvu sadarbību nodokļu jomā un 
ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK”, 
SWD(2019) 328 final.

4 Eiropas Komisija, Komisijas dienestu 
darba dokuments “Izvērtējums par 
Padomes Direktīvu 2011/16/ES par 
administratīvu sadarbību nodokļu jomā un 
ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK”, 
SWD(2019) 328 final.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 

(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 saskaņā ar Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūru, kas nosaka, ka jēdziens 
“prognozējamais svarīgums” ir domāts, 
lai paredzētu informācijas apmaiņu 
nodokļu jautājumos pēc iespējas plašākā 
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saistībā ar iepriekšēju pārrobežu nolēmumu 
vai iepriekšēju vienošanos par cenas 
noteikšanu.

mērā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai nodokļu maksātājus pastāvīgi 
pareizi un pilnībā informētu, dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm būtu jāatklāj 
ienākumu kategorijas, par kurām notiek 
automātiska informācijas apmaiņa ar citu 
dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām 
iestādēm vai jurisdikcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijas veiktais Direktīvas 
2011/16/ES izvērtējums liecināja, ka ir 
pastāvīgi jāuzrauga minētās direktīvas un 
valsts transponēšanas noteikumu, kuri ļauj 
piemērot minēto direktīvu, piemērošanas 
efektivitāte. Lai Komisija arī turpmāk 
varētu pienācīgi uzraudzīt un izvērtēt, cik 
efektīva ir automātiskā informācijas 
apmaiņa atbilstīgi Direktīvai 2011/16/ES, 
dalībvalstīm vajadzētu būt pienākumam ik 

(16) Komisijas veiktais Direktīvas 
2011/16/ES izvērtējums liecināja, ka ir 
pastāvīgi jāuzrauga minētās direktīvas un 
valsts transponēšanas noteikumu, kuri ļauj 
piemērot minēto direktīvu, piemērošanas 
efektivitāte. Lai Komisija arī turpmāk 
varētu pienācīgi uzraudzīt un izvērtēt, cik 
efektīva ir automātiskā informācijas 
apmaiņa atbilstīgi Direktīvai 2011/16/ES, 
dalībvalstīm vajadzētu būt pienākumam ik 
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gadu ziņot Komisijai statistiku par šādu 
informācijas apmaiņu.

gadu ziņot Komisijai statistiku par šādu 
informācijas apmaiņu. Tām arī reizi gadā 
būtu jāpaziņo Komisijai attiecīgā 
informācija par šķēršļiem, kas kavē 
minētās direktīvas pienācīgu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Daudzpusējas kontroles, kuras veic 
ar programmas “Fiscalis 2020” atbalstu, 
kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/20135, ir 
parādījušas ieguvumus, ko sniedz viena vai 
vairāku nodokļu maksātāju, attiecībā uz 
kuriem divām vai vairākām Savienības 
dalībvalstu nodokļu administrācijām ir 
kopīgas vai papildinošas intereses, 
koordinēta kontrole. Tā kā nav skaidra 
juridiskā pamata kopīgu revīziju veikšanai, 
šādas kopīgas darbības pašlaik tiek veiktas, 
apvienojot Direktīvas 2011/16/ES 
noteikumus par ārvalstu ierēdņu klātbūtni 
citu dalībvalstu teritorijā un vienlaicīgām 
pārbaudēm. Tomēr daudzos gadījumos šī 
prakse ir izrādījusies nepietiekama, un tai 
trūkst juridiskās skaidrības un noteiktības.

(19) Daudzpusējas kontroles, kuras veic 
ar programmas “Fiscalis 2020” atbalstu, 
kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/20135, ir 
parādījušas ieguvumus, ko sniedz viena vai 
vairāku nodokļu maksātāju, attiecībā uz 
kuriem divām vai vairākām Savienības 
dalībvalstu nodokļu administrācijām ir 
kopīgas vai papildinošas intereses, 
koordinēta kontrole. Tādēļ pārbaudēm uz 
vietas un kopīgām revīzijām vajadzētu būt 
daļai no Savienības satvara nodokļu 
administrāciju sadarbībai. Tā kā nav 
skaidra juridiskā pamata kopīgu revīziju 
veikšanai, šādas kopīgas darbības pašlaik 
tiek veiktas, apvienojot Direktīvas 
2011/16/ES noteikumus par ārvalstu 
ierēdņu klātbūtni citu dalībvalstu teritorijā 
un vienlaicīgām pārbaudēm. Tomēr 
daudzos gadījumos šī prakse ir izrādījusies 
nepietiekama, un tai trūkst juridiskās 
skaidrības un noteiktības.

__________________ __________________
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1286/2013 (2013. gada 11. 
decembris), ar ko izveido rīcības 
programmu nodokļu sistēmu darbības 
uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam 
no 2014. līdz 2020. gadam (“Fiscalis 
2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 
1482/2007/EK ( OV L 347, 20.12.2013., 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1286/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido rīcības 
programmu nodokļu sistēmu darbības 
uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam 
no 2014. līdz 2020. gadam 
(“Fiscalis 2020”) un atceļ Lēmumu 
Nr. 1482/2007/EK ( OV L 347, 
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25. lpp.). 20.12.2013., 25. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, 
atbildes uz pieprasījumiem veikt kopīgas 
revīzijas būtu jāsniedz noteiktā termiņā. 
Pieprasījumu noraidīšana būtu pienācīgi 
jāpamato. Kopīgai revīzijai būtu jāpiemēro 
tās dalībvalsts procesuālie noteikumi, kurā 
attiecīgā revīzija notiek. Tādējādi kopīgā 
revīzijā savāktie pierādījumi būtu 
savstarpēji jāatzīst visām iesaistītajām 
dalībvalstīm. Ir vienlīdz svarīgi, lai 
kompetentās iestādes vienotos par lietas 
faktiem un apstākļiem un censtos panākt 
vienošanos par to, kā interpretēt revidētās(-
o) personas(-u) nodokļa maksātāja statusu. 
Lai nodrošinātu, ka kopīgas revīzijas 
rezultātus var īstenot iesaistītajās 
dalībvalstīs, galīgajam ziņojumam 
vajadzētu būt līdzvērtīgam juridiskajam 
spēkam kā attiecīgajiem valsts 
instrumentiem, kas revīzijas rezultātā tiek 
izdoti iesaistītajās dalībvalstīs. Vajadzības 
gadījumā dalībvalstīm būtu jānodrošina 
tiesiskais regulējums attiecīgu pielāgojumu 
veikšanai.

(21) Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, 
atbildes uz pieprasījumiem veikt kopīgas 
revīzijas būtu jāsniedz noteiktā termiņā. 
Pieprasījumu noraidīšana būtu pienācīgi 
jāpamato, un pieprasījuma iesniedzējai 
iestādei vajadzētu būt tiesībām saņemt 
attiecīgu atbildi. Kopīgai revīzijai būtu 
jāpiemēro tās dalībvalsts procesuālie 
noteikumi, kurā attiecīgā revīzija notiek. 
Tādējādi kopīgā revīzijā savāktie 
pierādījumi būtu savstarpēji jāatzīst visām 
iesaistītajām dalībvalstīm. Ir vienlīdz 
svarīgi, lai kompetentās iestādes vienotos 
par lietas faktiem un apstākļiem un censtos 
panākt vienošanos par to, kā interpretēt 
revidētās(-o) personas(-u) nodokļa 
maksātāja statusu. Lai nodrošinātu, ka 
kopīgas revīzijas rezultātus var īstenot 
iesaistītajās dalībvalstīs, galīgajam 
ziņojumam vajadzētu būt līdzvērtīgam 
juridiskajam spēkam kā attiecīgajiem valsts 
instrumentiem, kas revīzijas rezultātā tiek 
izdoti iesaistītajās dalībvalstīs. Vajadzības 
gadījumā dalībvalstīm būtu jānodrošina 
tiesiskais regulējums attiecīgu pielāgojumu 
veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Vienlīdz svarīgi ir uzsvērt, ka ne 
tikai informācijas apmaiņa starp nodokļu 
iestādēm, bet arī labākās prakses apmaiņa 
veicina efektīvāku nodokļu iekasēšanu. 
Saskaņā ar programmu “Fiscalis 2020” 
dalībvalstīm būtu jāpiešķir prioritāte 
labākās prakses apmaiņai starp nodokļu 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Jebkādai personas datu apstrādei, 
kas tiek veikta Direktīvas 2011/16/ES 
ietvaros, arī turpmāk būtu jāatbilst 
Regulām (ES) 2016/679 un (ES) 
2018/1725. Direktīvā 2011/16/ES 
paredzētās datu apstrādes vienīgais 
mērķis ir kalpot vispārējām sabiedrības 
interesēm nodokļu jomā, proti, apkarot 
krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu 
apiešanu un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nodrošināt nodokļu 
ieņēmumus un veicināt taisnīgu nodokļu 
politiku, kas palielina sociālās, politiskās 
un ekonomiskās iekļaušanas iespējas 
dalībvalstīs. Tādēļ Direktīvā 2011/16/ES 
atsauces uz attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem par datu aizsardzību būtu 
jāatjaunina un jāpapildina ar šajā 
direktīvā izklāstītajiem noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katras dalībvalsts kompetentā iestāde ar 
automātisku informācijas apmaiņu paziņo 
jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei visu informāciju, kas ir pieejama 
par minētās citas dalībvalsts rezidentiem; 
minētā informācija ir par šādām konkrētām 
ienākumu un kapitāla kategorijām, kā tās 
saprot saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kura paziņo šo informāciju:

Katras dalībvalsts kompetentā iestāde ar 
automātisku informācijas apmaiņu paziņo 
jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei visu informāciju — kas ir pieejama 
vai ko pamatoti būtu iespējams darīt 
pieejamu — par minētās citas dalībvalsts 
rezidentiem; minētā informācija ir par 
šādām konkrētām ienākumu un kapitāla 
kategorijām, kā tās saprot saskaņā ar tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kura paziņo šo 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu informē Komisiju 
par vismaz divām pirmajā daļā minētajām 
ienākumu un kapitāla kategorijām, 
attiecībā uz kurām tās paziņo informāciju 
par citas dalībvalsts rezidentiem.

Dalībvalstis katru gadu informē Komisiju 
par visām pirmajā daļā minētajām 
ienākumu un kapitāla kategorijām, 
attiecībā uz kurām tās paziņo informāciju 
par citas dalībvalsts rezidentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis līdz 2023. gada 1. 
janvārim informē Komisiju par vismaz 
četrām 1. punktā uzskaitītajām 
kategorijām, attiecībā uz kurām katras 
dalībvalsts kompetentā iestāde, veicot 
automātisku informācijas apmaiņu, paziņo 
jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei informāciju par šīs citas dalībvalsts 
rezidentiem. Informācija attiecas uz 
taksācijas periodiem, kas sākas 2024. gada 
1. janvārī vai pēc šā datuma.

2. Dalībvalstis līdz 2023. gada 
1. janvārim informē Komisiju par visām 
1. punktā uzskaitītajām kategorijām, 
attiecībā uz kurām katras dalībvalsts 
kompetentā iestāde, veicot automātisku 
informācijas apmaiņu, paziņo jebkuras 
citas dalībvalsts kompetentajai iestādei 
informāciju par šīs citas dalībvalsts 
rezidentiem. Informācija attiecas uz 
taksācijas periodiem, kas sākas 2024. gada 
1. janvārī vai pēc šā datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 3. punkta pirmo daļu svītro.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 3.a punkts – 2 daļa – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 3.a punkta otrās daļas 
a) punktu aizstāj ar šādu:

a) katras Personas, par kuru jāsniedz “a) katras Personas, par kuru jāsniedz 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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ziņojums un kura ir attiecīgā Konta 
turētāja, vārds, adrese, nodokļu maksātāja 
identifikācijas numurs(-i) un 
(privātpersonas gadījumā) dzimšanas 
datums un vieta un – jebkuras tādas 
Vienības gadījumā, kas ir Konta turētāja un 
kas pēc pienācīgas pārbaudes noteikumu 
piemērošanas saskaņā ar pielikumiem ir 
identificēta kā tāda, kurai ir viena vai 
vairākas Kontrolējošās personas, kas ir 
Persona, par kuru jāsniedz ziņojums – 
Vienības nosaukums, adrese, nodokļu 
maksātāja identifikācijas numurs(-i) un 
katras Personas, par kuru jāsniedz 
ziņojums, vārds, adrese, nodokļu maksātāja 
identifikācijas numurs(-i) un dzimšanas 
datums un vieta;

ziņojums un kura ir attiecīgā Konta 
faktiskā turētāja, vārds, adrese, nodokļu 
maksātāja identifikācijas numurs(-i) un 
(privātpersonas gadījumā) dzimšanas 
datums un vieta un – jebkuras tādas 
Vienības gadījumā, kas ir Konta turētāja un 
kas pēc pienācīgas pārbaudes noteikumu 
piemērošanas saskaņā ar pielikumiem ir 
identificēta kā tāda, kurai ir viena vai 
vairākas Kontrolējošās personas, kas ir 
Persona, par kuru jāsniedz ziņojums – 
Vienības nosaukums, adrese, nodokļu 
maksātāja identifikācijas numurs(-i) un 
katras Personas, par kuru jāsniedz 
ziņojums, vārds, adrese, nodokļu maksātāja 
identifikācijas numurs(-i) un dzimšanas 
datums un vieta;”;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
Ja iepriekšējs pārrobežu nolēmums vai 
iepriekšēja vienošanās par cenas 
noteikšanu ir izdota, grozīta vai atjaunota 
pēc 2016. gada 31. decembra, dalībvalsts 
kompetentā iestāde, veicot automātisku 
apmaiņu, saskaņā ar piemērojamiem 
praktiskiem pasākumiem, kas pieņemti, 
ievērojot 21. pantu, par to informē visu 
pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes, kā 
arī Eiropas Komisiju – ar ierobežojumiem, 
kas izklāstīti šā panta 8. punktā.

“Ja iepriekšējs pārrobežu nolēmums vai 
iepriekšēja vienošanās par cenas 
noteikšanu, vai cita veida neoficiāla 
vienošanās ar pārrobežu raksturu ir 
izdota, grozīta vai atjaunota — ar 
nosacījumu, ka šāda vienošanās joprojām 
ir spēkā, un neskarot 4. punktu —, 
dalībvalsts kompetentā iestāde, veicot 
automātisku apmaiņu, saskaņā ar 
piemērojamiem praktiskiem pasākumiem, 
kas pieņemti, ievērojot 21. pantu, par to 
informē visu pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kā arī Eiropas 
Komisiju – ar ierobežojumiem, kas 
izklāstīti šā panta 8. punktā.”;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) panta 2. punkta ceturto daļu svītro.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) panta 4. punktu svītro.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -ac apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ac) pantā iekļauj šādu punktu:
“4.a Apmaiņa ar 6. punktā minēto 
informāciju par iepriekšējiem 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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nolēmumiem, tādiem kā iekšzemes 
nodokļu nolēmumi, un citiem neoficiālu 
vienošanos veidiem, kas izslēgti saskaņā 
ar 1. punktu, notiek atbilstoši 1. un 
2. punktam.”;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) panta 6. punkta a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

a) tādas personas, kas nav fiziska 
persona, identifikācija un – attiecīgā 
gadījumā – personu grupas, pie kuras tā 
pieder, identifikācija;

“a) tādas personas, tostarp fiziskas 
personas, identifikācija un – attiecīgā 
gadījumā – personu grupas, pie kuras tā 
pieder, identifikācija;”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopsavilkums par iepriekšējo 
pārrobežu nolēmumu vai iepriekšējo 
vienošanos par cenas noteikšanu, tostarp 
apraksts par attiecīgo darījumdarbību vai 
darījumiem, vai darījumu virkni, un 
jebkāda cita informācija, kas kompetentajai 
iestādei varētu palīdzēt novērtēt iespējamo 
nodokļu risku, neizraisot 
komercnoslēpuma, rūpnieciska vai dienesta 

b) kopsavilkums par iepriekšējo 
pārrobežu nolēmumu vai iepriekšējo 
vienošanos par cenas noteikšanu, tostarp 
apraksts par attiecīgo darījumdarbību vai 
darījumiem, vai darījumu virkni, jebkādu 
attiecīgu tiešu un netiešu ietekmi nodokļu 
jomā, piemēram, faktisko nodokļu likmi, 
un jebkāda cita informācija, kas 
kompetentajai iestādei varētu palīdzēt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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noslēpuma vai komercprocesa atklāšanu, 
vai tādas informācijas izpaušanu, kura būtu 
pretrunā sabiedriskajai kārtībai;

novērtēt iespējamo nodokļu risku, 
neizraisot komercnoslēpuma, rūpnieciska 
vai dienesta noslēpuma vai komercprocesa 
atklāšanu, vai tādas informācijas 
izpaušanu, kura būtu pretrunā 
sabiedriskajai kārtībai;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.ac pants – 2. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) tā Finanšu konta identifikators, uz 
kuru ir samaksāta vai kreditēta Atlīdzība, 
ciktāl tas ir pieejams Ziņojošajam 
platformas operatoram un ciktāl tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
pārdevējs ir rezidents, nav paziņojusi visu 
pārējo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, ka tai nav nodoma šim nolūkam 
izmantot Finanšu konta identifikatoru;

h) tā Finanšu konta identifikators, uz 
kuru ir samaksāta vai kreditēta Atlīdzība, 
ciktāl tas ir pieejams Ziņojošajam 
platformas operatoram;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 2. punktu svītro. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.b pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) direktīvas 8.b panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

2. Komisija pirms 2019. gada 
1. janvāra iesniedz ziņojumu, kurā sniedz 
pārskatu un novērtējumu par statistiku un 
informāciju, kas saskaņā ar 1. punktu 
saņemta par tādiem jautājumiem kā 
automātiskās informācijas apmaiņas 
administratīvās un citas attiecīgās izmaksas 
un ieguvumi, kā arī par saistītajiem 
praktiskajiem aspektiem. Komisija 
vajadzības gadījumā iesniedz Padomei 
priekšlikumu attiecībā uz 8. panta 
1. punktā norādītajām kategorijām un 
nosacījumiem, tostarp nosacījumu, ka ir 
jābūt pieejamai informācijai par citu 
dalībvalstu rezidentiem, vai 8. panta 
3.a punktā minētajiem posteņiem, vai 
attiecībā uz abiem šiem jautājumiem.

“2. Komisija pirms 2022. gada 
1. janvāra iesniedz ziņojumu, kurā sniedz 
pārskatu un novērtējumu par statistiku un 
informāciju, kas saskaņā ar 1. punktu 
saņemta par tādiem jautājumiem kā 
dalībvalstu saņemto datu faktiskā 
izmantošana nodokļu vai citos nolūkos, 
automātiskās informācijas apmaiņas 
administratīvās un citas attiecīgās izmaksas 
un ieguvumi, kā arī par saistītajiem 
praktiskajiem aspektiem. Komisija iesniedz 
Padomei priekšlikumu attiecībā uz 8. panta 
1. punktā norādītajām kategorijām un 
nosacījumiem, tostarp nosacījumu, ka ir 
jābūt pieejamai informācijai — vai tā 
jādara pieejama — par citu dalībvalstu 
rezidentiem, vai 8. panta 3.a punktā 
minētajiem posteņiem, tostarp par 
faktiskajām īpašumtiesībām.

Izskatot Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
Padome izvērtē iespējas turpmāk stiprināt 
automātiskās informācijas apmaiņas 
efektivitāti un darbību un paaugstināt 
attiecīgās prasības, lai paredzētu, ka:

Izskatot Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
Padome izvērtē iespējas turpmāk stiprināt 
automātiskās informācijas apmaiņas 
efektivitāti un darbību un paaugstināt 
attiecīgās prasības, lai paredzētu, ka:

a) izmantojot automātisko 
informācijas apmaiņu, katras dalībvalsts 
kompetentā iestāde par taksācijas 
periodiem, sākot no 2019. gada 1. 
janvāra, paziņo jebkuras citas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei informāciju 
attiecībā uz minētās citas dalībvalsts 
rezidentiem par visām 8. panta 1. punktā 
norādītajām ienākumu un kapitāla 
kategorijām, kā tās saprot saskaņā ar tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kura paziņo šo 
informāciju; un

a) dalībvalstis dara pieejamus 
8. panta 1. punktā noteikto ienākumu un 
kapitāla kategoriju sarakstus, pat ja tie 
attiecīgajā brīdī nav pieejami, un attiecīgi 
apmainās ar tiem;
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b) 8. panta 1. un 3.a punktā ietverto 
kategoriju un posteņu uzskaitījumu var 
paplašināt, iekļaujot tajā citas kategorijas 
un posteņus, tostarp autoratlīdzības. 

b) 8. panta 3.a punktā noteikto 
posteņu sarakstus paplašina, lai tajos 
iekļautu datus par faktiskajām 
īpašumtiesībām un lai risinātu jautājumu 
par nodokļu apiešanu, ko veic, izmantojot 
otro vai vairākas rezidences nodokļu 
vajadzībām;
c) dalībvalstīm parasti ir atļauts 
izmantot saņemto informāciju nolūkos, 
kas nav minēti 16. panta 1. punktā;
d) saņemto datu faktiskā 
izmantošana ir izvērtēta pareizi.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
11 pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai apmainītos ar 1. panta 1. punktā minēto 
informāciju, dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pieprasīt citas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, lai pirmās minētās 
dalībvalsts pilnvaroti ierēdņi saskaņā ar 
otrās minētās dalībvalsts noteikto 
procedūru varētu:

Lai apmainītos ar 1. panta 1. punktā minēto 
informāciju, dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pieprasīt citas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, lai pirmās minētās 
dalībvalsts pilnvaroti ierēdņi saskaņā ar 
otrās minētās dalībvalsts noteikto 
procedūru varētu:

a) atrasties birojos, kuros pieprasījuma 
saņēmējas dalībvalsts administratīvās 
iestādes veic savus pienākumus;

b) būt klāt administratīvās procedūrās 
pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts 
teritorijā;

a) atrasties birojos, kuros pieprasījuma 
saņēmējas dalībvalsts administratīvās 
iestādes veic savus pienākumus;

b) būt klāt administratīvās procedūrās 
pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts 
teritorijā;

c) piedalīties administratīvās 
procedūrās, ko veic pieprasījuma saņēmēja 
dalībvalsts, attiecīgā gadījumā izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus.

c) piedalīties administratīvās 
procedūrās, ko veic pieprasījuma saņēmēja 
dalībvalsts, attiecīgā gadījumā izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus.

Kompetentā iestāde atbild uz pirmajā daļā 
minēto pieprasījumu 30 dienu laikā, 

Kompetentā iestāde atbild uz pirmajā daļā 
minēto pieprasījumu 30 dienu laikā, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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apstiprinot savu piekrišanu vai paziņojot 
pamatotu atteikumu pieprasījuma 
iesniedzējai iestādei.

apstiprinot savu piekrišanu vai paziņojot 
pamatotu atteikumu pieprasījuma 
iesniedzējai iestādei.

Gadījumos, kad tiek sniegts pamatots 
atteikums, pieprasījuma iesniedzēja 
iestāde var atkal sazināties ar kompetento 
iestādi, sniedzot papildu informāciju, lai 
savai amatpersonai saņemtu atļauju veikt 
1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētos uzdevumus. Attiecīgā kompetentā 
iestāde atbild uz otro pieprasījumu 
30 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma 
saņemšanas.

Ja pieprasītā informācija ir dokumentos, 
kam pieprasījuma saņēmējas iestādes 
ierēdņi var piekļūt, pieprasījuma 
iesniedzējas iestādes ierēdņiem izsniedz to 
kopijas.

Ja pieprasītā informācija ir dokumentos, 
kam pieprasījuma saņēmējas iestādes 
ierēdņi var piekļūt, pieprasījuma 
iesniedzējas iestādes ierēdņiem izsniedz to 
kopijas.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2011/16/ES
12.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vienas dalībvalsts kompetentā 
iestāde pieprasa citas dalībvalsts (vai citu 
dalībvalstu) kompetentajai iestādei veikt 
kopīgu revīziju attiecībā uz vienu vai 
vairākām personām, attiecībā uz kurām 
visām attiecīgajām dalībvalstīm ir kopīgas 
vai papildinošas intereses, pieprasījuma 
saņēmējas iestādes atbild uz pieprasījumu 
30 dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas.

2. Ja vienas vai vairāku dalībvalstu 
kompetentā iestāde pieprasa citas 
dalībvalsts (vai citu dalībvalstu) 
kompetentajai iestādei veikt kopīgu 
revīziju attiecībā uz vienu vai vairākām 
personām, attiecībā uz kurām visām 
attiecīgajām dalībvalstīm ir kopīgas vai 
papildinošas intereses, pieprasījuma 
saņēmējas iestādes atbild uz pieprasījumu 
30 dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2011/16/ES
12.a pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts kompetentās iestādes 
pieprasījumu veikt kopīgu revīziju var 
noraidīt pamatotu iemeslu dēļ un jo īpaši 
jebkura šāda iemesla dēļ:

3. Dalībvalsts kompetentās iestādes 
pieprasījumu veikt kopīgu revīziju var 
noraidīt pamatotu iemeslu dēļ šādu 
iemeslu dēļ:

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2011/16/ES
12.a pants – 4. punkts – 2 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde noraida 
pieprasījumu, tā informē pieprasījuma 
iesniedzēju(-as) personu(-as) par šādas 
rīcības iemesliem.

Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde noraida 
pieprasījumu, tā informē pieprasījuma 
iesniedzēju(-as) personu(-as) par to, kurš 
no 3. punktā minētajiem diviem iemesliem 
ir bijis pieprasījuma noraidīšanas pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes atļauju, kas saskaņā ar šo 
direktīvu sniedz informāciju, un tikai tādā 

2. Informāciju un dokumentus, ko 
dalībvalsts kompetentā iestāde saņēmusi 
saskaņā ar šo direktīvu, var izmantot 
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mērā, kādā tas atļauts tās dalībvalsts 
tiesību aktos, kuras kompetentā iestāde šo 
informāciju saņem, informāciju un 
dokumentus, kas saņemti saskaņā ar šo 
direktīvu, var izmantot citiem nolūkiem 
nekā tiem, kas paredzēti 1. punktā. 

citiem nolūkiem nekā tiem, kas paredzēti 
1. punktā, tikai tiktāl, ciktāl tas ir atļauts 
saskaņā ar informāciju saņemošās 
kompetentās iestādes dalībvalsts tiesību 
aktiem.

Katras dalībvalsts kompetentā iestāde 
nosūta visu pārējo dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm sarakstu ar 
nolūkiem (papildus tiem, kas minēti 1. 
punktā), kuriem saskaņā ar tās tiesību 
aktiem var izmantot informāciju un 
dokumentus. Kompetentā iestāde, kas 
saņem informāciju, saņemto informāciju 
un dokumentus bez pirmajā daļā minētās 
atļaujas var izmantot jebkuram no 
paziņotājas dalībvalsts uzskaitītajiem 
nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 4. punktu svītro.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis savā jurisdikcijā 2. Dalībvalstis savā jurisdikcijā 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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pārbauda un izvērtē, cik efektīva ir 
administratīvā sadarbība saskaņā ar šo 
direktīvu, apkarojot izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, 
un katru gadu paziņo Komisijai 
novērtējuma rezultātus.

pārbauda un izvērtē, cik efektīva ir 
administratīvā sadarbība saskaņā ar šo 
direktīvu, apkarojot izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, 
un katru gadu paziņo Komisijai 
novērtējuma rezultātus. Šos rezultātus 
publisko, ņemot vērā nodokļu maksātāju 
tiesības un konfidencialitāti. Informāciju 
nesadala tik sīki, lai to varētu attiecināt uz 
individuāliem nodokļu maksātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
23.a pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

17a) direktīvas 23.a panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:

1. Attiecībā uz informāciju, kas 
Komisijai paziņota, ievērojot šo direktīvu, 
Komisija saglabā konfidencialitāti 
saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro 
Savienības iestādēm, un to nedrīkst 
izmantot nekādiem citiem mērķiem kā 
tikai tiem, kuri vajadzīgi, lai noteiktu, vai 
un cik lielā mērā dalībvalstis izpilda šīs 
direktīvas prasības.

“1. Informāciju, kas Komisijai 
paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija 
glabā kā konfidenciālu, ciktāl šādu 
informāciju var attiecināt uz 
individuāliem nodokļu maksātājiem un 
ciktāl tās atklāšana ierobežotu nodokļu 
maksātāju tiesības.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701)

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.a pants – 2. punkts – 1. daļa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informāciju, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai saskaņā ar 23. pantu, 
kā arī visus ziņojumus vai dokumentus, 
kurus Komisija ir izstrādājusi, izmantojot 
šo informāciju, var pārsūtīt citām 
dalībvalstīm. Uz šādi pārsūtītu informāciju 
attiecas dienesta noslēpuma pienākums, un 
tai noteikta tāda pati aizsardzība kā līdzīgai 
informācijai tās dalībvalsts tiesību aktos, 
kura to saņēmusi.

2. Informāciju, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai saskaņā ar 23. pantu, 
kā arī visus ziņojumus vai dokumentus, 
kurus Komisija ir izstrādājusi, izmantojot 
šādu attiecināmu informāciju, var pārsūtīt 
citām dalībvalstīm. Uz šādi pārsūtītu 
informāciju attiecas dienesta noslēpuma 
pienākums, un tai noteikta tāda pati 
aizsardzība kā līdzīgai informācijai tās 
dalībvalsts tiesību aktos, kura to saņēmusi.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas izstrādātus ziņojumus un 
dokumentus, kas minēti pirmajā daļā, 
dalībvalstis drīkst izmantot tikai 
analītiskiem mērķiem, un dalībvalstis 
informāciju nepublicē un nedara 
pieejamu nevienai citai personai vai 
struktūrai, nesaņemot nepārprotamu 
Komisijas piekrišanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referents šaubās par šā punkta atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 
30. maija Regulai (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas dokumentiem.
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.a pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no pirmās un otrās daļas 
Komisija katru gadu var publicēt 
anonimizētus kopsavilkumus ar statistikas 
datiem, kurus dalībvalstis tai paziņo 
saskaņā ar 23. panta 4. punktu.

Komisija katru gadu publicē anonimizētus 
kopsavilkumus ar statistikas datiem, kurus 
dalībvalstis tai paziņo saskaņā ar 23. panta 
4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva 2011/16/ES
25.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu un attiecas uz 8.aa, 
8.ab un 8.ac pantu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir 
efektīvas, samērīgas un atturošas.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu un attiecas uz 8.aa, 
8.ab un 8.ac pantu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu, saskaņā ar V pielikumu. 
Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas 
un atturošas.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
25.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20a) pievieno šādu pantu:
"25.b pants
Pārskatīšanas klauzula
Divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija izvērtē to, kā Ziņojošais 
platformas operators pildījis savu 
ziņošanas pienākumu, un attiecīgā 
gadījumā iesniedz tiesību aktu 
priekšlikumus par Eiropas līmeņa 
uzraudzītāja izveidi.”;

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V PIELIKUMS – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pielikumā arī saskaņā ar 25.a pantu 
nosaka vairākus priekšlikumus attiecībā 
uz sankcijām, ko var piemērot dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V PIELIKUMS – I iedaļa – A sadaļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a “Izslēgts ziņojošais platformas 
operators” ir ziņojošais platformas 
operators, kura ienākumi 3 gadu 
laikposmā nepārsniedz 100 000 EUR.
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Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V PIELIKUMS – I iedaļa – A sadaļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a “Izslēgta attiecīgā darbība” ir 
jebkura neatlīdzināta un nemonetāra 
preču un pakalpojumu apmaiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V PIELIKUMS – IV iedaļa – C sadaļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija izvērtē 
administratīvo procedūru efektivitāti un 
pienācīgas pārbaudes procedūru un 
ziņošanas prasību īstenošanas kvalitāti. 
Ja ir nepieciešami uzlabojumi, 
izvērtējumam var pievienot tiesību aktu 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V PIELIKUMS – IV iedaļa – F a sadaļa (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fa. Pārkāpumu gadījumā 
piemērojamās sankcijas
Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par ziņojošo 
platformas operatoru ziņošanas 
pienākumu nepildīšanu. Paredzētās 
sankcijas ir efektīvas, samērīgas un 
atturošas. Dalībvalstis tiek aicinātas 
paredzēt vienotu sankciju kopumu, lai 
nodrošinātu, ka Savienībā tiek piemērotas 
līdzīgas sankcijas, un lai izvairītos no 
izdevīgākās reģistrācijas vietas izvēles 
atkarībā no piemēroto sankciju stingrības.
Dalībvalstis tiek īpaši mudinātas kā 
sankciju veidus apsvērt iespēju ierobežot 
regulētus maksāšanas līdzekļus vai 
iekasēt izrietošu papildu maksu par 
darījumu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisija 2020. gada 15. jūlijā publicēja nodokļu jomas pasākumu kopumu, kurš ietver trīs 
atsevišķas, taču savstarpēji papildinošas iniciatīvas, tostarp rīcības plānu taisnīgas un 
vienkāršas nodokļu sistēmas izveidei, kas atbalsta ekonomikas atveseļošanas stratēģiju, un 
tiesību akta priekšlikumu, lai grozītu Direktīvu par administratīvu sadarbību (DAC7).

DAC7 priekšlikuma mērķis ir paplašināt ES noteikumus par nodokļu pārredzamību, attiecinot 
tos arī uz digitālajām platformām. Šis priekšlikums paredz dalībvalstu automātisku apmaiņu 
ar informāciju par ienākumiem, ko pārdevēji radījuši digitālajās platformās. Tas ne tikai ļautu 
valstu iestādēm noteikt situācijas, kurās būtu jāmaksā nodoklis, bet arī samazinātu 
administratīvo slogu, kas gulstas uz platformām, kurām ir jāievēro dažādas valsts līmeņa 
ziņošanas prasības. Turklāt nepietiekama ziņošana par ienākumiem, kas gūti, izmantojot 
digitālās platformas, rada negodīgu konkurenci starp tradicionālo ekonomiku un platformu 
ekonomiku. Priekšlikumā ir ierosināta arī virkne minētās direktīvas pielāgojumu, tostarp 
noteikumi par nodokļu iestāžu kopīgi veiktām revīzijām, skaidra atsauce uz iespēju, ka viena 
dalībvalsts var iesniegt grupas pieprasījumus citai dalībvalstij, un prognozējamā svarīguma 
jēdziena skaidrojums.

Lai nodrošinātu, ka par ienākumiem, kas gūti, izmantojot digitālās platformas, tiek pareizi 
paziņots nodokļu iestādēm, jārisina ekonomikas digitalizācijas radītie problēmjautājumi. To, 
ka pārdevēju gūtie ienākumi tiek pienācīgi aplikti ar nodokli attiecīgajās dalībvalstīs un ka tie 
veicina dalībvalstu nodokļu ieņēmumu palielināšanos, mēs varēsim nodrošināt tikai tad, ja 
nodokļu iestādēm būs ticama ziņošanas pienākumu sistēma un nodrošināta ar nodokli 
apliekamu notikumu izsekošanas iespēja. Turklāt Covid-19 krīze mums atgādināja par to, cik 
svarīgi ir aizsargāt publiskās finanses, un par nepieciešamību palielināt ieņēmumus, lai 
novērstu pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī lai finansētu Eiropā nākotnē 
vajadzīgās investīcijas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, DAC7 priekšlikums ir svarīgs solis, lai turpinātu cīņu pret 
krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu un 
uzlabotu sadarbību un informācijas apmaiņu starp Savienības nodokļu iestādēm. Tādēļ 
Komisijas priekšlikums ir vērtējams atzinīgi, jo tas mūs pietuvina pilnīgai informācijas 
apmaiņai par visiem ES nodokļu maksātāju gūtajiem un īpašumā esošajiem ienākumiem un 
aktīviem. Līdz ar to DAC7 ir vēl viens solis uz priekšku virzībā uz tādu ekonomikas 
globalizāciju, kas ir saskaņota ar taisnīgu un vienlīdzīgu nodokļu uzlikšanu ienākumiem un 
bagātībai. Dalībvalstis atgūs iespēju efektīvi, vienlīdzīgi un taisnīgi aplikt ar nodokli visus 
ienākumus un bagātību, kas gūti vai pieder to pilsoņiem pāri robežām, tikai tad, ja informācija 
par ienākumiem un bagātību automātiski plūdīs pāri robežām. DAC un globālā CRS sistēma 
mūs ir tuvinājušas šā mērķa sasniegšanai. Tuvākajā nākotnē automātiskai informācijas 
apmaiņai it īpaši pilnībā ir jāietver nekustamais īpašums, trasti, uzņēmumu akcijas zem 25 % 
īpašumtiesību sliekšņa, daži kapitāla pieauguma veidi un kriptoaktīvi. Tādēļ ir jābūt zināmam 
ne tikai juridiskajam, bet arī faktiskajam īpašniekam. Dalībvalstīm arī būtu jāstrādā pie datu 
pieejamības, nevis jāpaļaujas tikai uz esošajiem datiem.

Tomēr pa to laiku šo priekšlikumu var pozitīvi grozīt, izmantojot šādus ieteikumus:

 saskaņā ar 8. pantu būtu automātiski jāapmainās ne tikai ar pieejamo informāciju, bet 
arī ar to informāciju, ko dalībvalstis pamatoti varētu darīt pieejamu;



PR\1214608LV.docx 29/30 PE658.793v01-00

LV

 dalībvalstīm vispārēji vajadzētu būt atļautam izmantot saņemto informāciju arī 
nolūkos, kas nav saistīti ar nodokļiem. Prasītā nosūtītājas valsts kompetentās iestādes 
atļauja ir dzēsta kā tāda, un saņēmējas kompetentās iestādes dalībvalsts var izmantot 
informāciju, ciktāl tas ir atļauts saskaņā ar informācijas saņēmējas kompetentās 
iestādes dalībvalsts tiesību aktiem;

 būtu jāpastiprina informācijas apmaiņa par pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju 
vienošanos par cenas noteikšanu, šajā nolūkā paplašinot darbības jomu, lai tajā 
iekļautu neoficiālus nolēmumus un iekšzemes nodokļu nolēmumus;

 būtu jāpublicē izvērtējumi un analīze, ko dalībvalstis dara zināmus Eiropas Komisijai, 
ja šajos izvērtējumos netiek atklāta nekāda informācija, kas varētu būt attiecināma uz 
konkrētu nodokļu maksātāju;

 būtu jāiekļauj pienākums Komisijai katru gadu publicēt anonimizētus dalībvalstu 
saņemto statistikas datu kopsavilkumus;

 būtu jāiekļauj izslēgto attiecīgo darbību un izslēgtā ziņojošā platformas operatora 
definīcija, lai mazinātu birokrātisko slogu mazām platformām un ļautu no darbības 
jomas izslēgt nemonetāras un neatlīdzinātas darbības;

 būtu jānosaka konkrēti sankciju veidi, ko dalībvalstis var izmantot, ja platformas 
nepilda savus pienākumus, un būtu jāprasa saskaņot sankcijas visās dalībvalstīs, lai 
atbalstītu visu platformu veiktu vienmērīgu un efektīvu īstenošanu;

 būtu jāiekļauj Komisijai paredzēta pārskatīšanas klauzula, lai izvērtētu minētā 
ziņošanas pienākuma īstenošanas efektivitāti, un jāapsver iespēja nepieciešamības 
gadījumā izveidot Eiropas līmeņa uzraudzītaju, kas būtu atbildīgs par šīs direktīvas 
īstenošanas nodrošināšanu.

Jāatzīmē, ka Padome ir panākusi ministru atbalstītu vienošanos tehniskā līmenī. Šī vienošanās 
diemžēl vājina DAC7 priekšlikumu atsevišķās svarīgās jomās. Turpmāk uzskaitītās svarīgās 
jomas būtu jāatstāj nemainītas, kā to ierosinājusi Eiropas Komisija.

 Attiecībā uz kopīgo revīziju Padomes vienošanās būtiski vājina priekšlikumu dažādās 
Eiropas Komisijas ierosinātās jomās, tostarp svītrojot pamatotu iemeslu minēšanu 
kompetento iestāžu veiktas kopīgas revīzijas noraidīšanas gadījumā, pagarinot 
vairākus atbildes sniegšanas termiņus, svītrojot iespēju personām pieprasīt kopīgu 
revīziju un vājinot prasības attiecībā uz galīgo ziņojumu.

 Attiecībā uz pārdevējiem, par kuriem jāsniedz ziņojums, Padome ierosina pievienot 
patvaļīgi noteiktu maksimālo apjomu un robežvērtību darbībām, kas saistītas ar 
nekustamā īpašuma nomu.

 Direktīvas noteikumu piemērošanu Padome ir ierosinājusi atlikt uz vēl vienu gadu. 
Komisija bija ierosinājusi direktīvu piemērot no 2022. gada janvāra. Padome ir 
ierosinājusi 2023. gadu un pat atkāpi attiecībā uz kopīgās revīzijas noteikumiem: tie 
būtu piemērojami tikai no 2024. gada janvāra.
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Visbeidzot, nākas paust nožēlu, ka Padome, šķiet, neņems vērā Eiropas Parlamenta viedokli. 
Šī rīcība būtu interpretējama kā tāda, kas ir pretrunā lojālas sadarbības principiem un Eiropas 
Parlamenta lomai apspriešanās procesā, kā noteikts LESD 115. pantā. Šajā sakarā ir vērts 
atkārtoti uzsvērt nepieciešamību pāriet uz kvalificētu balsu vairākumu balsošanā par nodokļu 
jautājumiem. Pārbaudot direktīvu par administratīvo sadarbību nodokļu jautājumos izstrādi un 
īstenošanu, nopietni būtu jāņem vērā Eiropas Parlamenta loma.


