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ĪSS PAMATOJUMS 

I. Ievads 

 

Šis priekšlikums kopā ar priekšlikumu Padomes Direktīvai par kopējā uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (2016/0337 (CNS)) no jauna uzsāk Komisijas 2011. gada iniciatīvu par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ES. Abu priekšlikumu mērķis ir paredzēt šajā 

jomā ES tiesību aktus, kas ir atbilstošs ekonomiskajai videi, kura ir kļuvusi daudz 

globalizētāka, mobila un digitāla, kurā dalībvalstīm kļūst aizvien grūtāk efektīvi cīnīties pret 

agresīvu nodokļu plānošanas praksi, īstenojot vienpusēju rīcību, lai aizsargātu valsts nodokļu 

bāzes pret samazināšanu un vērstos pret peļņas novirzīšanu. 

 

II. Konsolidācijas efektīva īstenošana 

 

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes īstenošana ir būtiska cīņā panākt 

taisnīgumu starp uzņēmumiem ES iekšienē un ārpus tās no aplikšanas ar nodokļiem viedokļa. 

Viens no galvenajiem fiskālā taisnīguma apdraudējumiem ir plaši izplatītā peļņas novirzīšanas 

prakse. Pēc tam, kad kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze būs pilnībā 

īstenota, būs iespējams attiecināt ienākumus uz vietu, kur faktiski radīta vērtība, izmantojot 

formulu, kuras pamatā ir trīs vienlīdz izsvērti faktori, kurus nebūs tik vienkārši manipulēt ar 

agresīvu nodokļu plānošanas praksi kā iekšējo cenu noteikšanu. Tādējādi nepilnības starp 

valstu nodokļu sistēmām, jo īpaši iekšējo cenu noteikšanu, kas veido aptuveni 70 % no visiem 

peļņas novirzīšanas veidiem ES, varētu novērst un varētu veikt nozīmīgu pasākumu nolūkā 

panākt taisnīgu, efektīvu un pārredzamu nodokļu sistēmu. Tādēļ divi minētie priekšlikumi 

būtu jāskata kā tiesību aktu kopums, un būtu jāīsteno paralēli, lai panāktu lielāku taisnīgumu 

nodokļu jomā. Kopējai konsolidētajai uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzei būtu jāstājas spēkā 

līdz 2020. gada beigām. 

 

Kas attiecas uz nodokļu sistēmu vispārējo taisnīgumu, uzņēmumiem ir jāuzņemas sava daļa 

un ir būtiski svarīgi, lai jaunie atbrīvojumi no nodokļiem nenoplicinātu nodokļu bāzi. 

Jāatbalsta pasākumi, kas stimulē privātos uzņēmumus ieguldīt reālajā ekonomikā, jo 

pašreizējā investīciju nepietiekamība ES ir viens no galvenajiem vājo ekonomisko rādītāju 

iemesliem. Tomēr nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem jāveido piesardzīgi un jāpiemēro 

vienīgi tad, ja tiem ir acīmredzama pozitīva ietekme uz darbvietu radīšanu un izaugsmi un ja 

ir izslēgts risks, ka var rasties jauni „caurumi” nodokļu sistēmā, ko var izmantot nodokļu 

maksāšanas apiešanai. Līdz ar to inovāciju un investīciju sekmēšanai drīzāk būtu jāizmanto 

subsīdijas no publiskā sektora, nevis atbrīvojumi no nodokļu maksāšanas. 

 

Lai efektīvi cīnītos pret agresīvas nodokļu plānošanas struktūrām, kā arī izvairītos no diviem 

paralēliem nodokļu režīmiem, kopējai konsolidētajai uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzei 

jābūt obligātai visiem uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir lielāks par 40 miljoniem eiro. 

Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu un lielo uzņēmumu robežvērtības ir definētas 

jau sen. Šī koncepcija ir ieviesta, 1978. gadā pieņemot 4. komerctiesību direktīvu. Vajadzību 

noteikt jaunu robežvērtību līdz šim Komisija pārliecinoši pamatojusi nav. Tā kā MVU nav 

resursu, ko ieguldīt pastkastes uzņēmumu struktūrās, lai mākslīgi novirzītu peļņu, tiem nākas 

piedalīties negodīgā konkurences cīņā ar starptautiskajiem uzņēmumiem. Lai nodrošinātu 

veselīgi funkcionējošu vienoto tirgu, ir būtiski izveidot taisnīgu, efektīvu, pārredzamu un 
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izaugsmi veicinošu uzņēmumu kopīgo nodokļu bāzi, kuras pamatā ir princips, ka 

uzņēmumiem būtu jāmaksā nodokļi tajā valstī, kurā tiek gūta peļņa. 

 

Ņemot vērā ar digitalizāciju saistītās pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē, ir nepieciešams 

izstrādāt digitālās uzņēmējdarbības struktūras definīciju. Uzņēmumiem, kas gūst ieņēmumus 

kādā dalībvalstī, lai arī tie fiziski neatrodas šai dalībvalstī, jāpiemēro tādi paši noteikumi kā 

uzņēmumiem, kas fiziski atrodas attiecīgajā dalībvalstī. Tālab KKUINB jāattiecina arī uz 

uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā vidē. 

 

III. Priekšlikumā paredzētā minimālās uzņēmumu nodokļu likmes ieviešana. 

 

Kopīga un taisnīga minimālā uzņēmumu nodokļa likme ir vienīgais veids, kā panākt, ka pret 

dažāda veida uzņēmumiem, kas veic darījumdarbību ES, un pret plašāku nodokļu subjektu 

loku izturēšanās ir vienāda un taisnīga. Ja netiks ieviesta minimālā nodokļa likme, 

pastiprināsies sāncensība par zemāko nodokļu bāzi. Kopējas konsolidētas uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzes pastāvēšana nozīmēs, ka dalībvalstis vairs ilgāk nespēs konkurēt ar 

nodokļu bāžu starpniecību un tādēļ palielināsies ekonomiskie stimuli konkurēšanai ar nodokļu 

bāžu starpniecību. Vidēji uzņēmuma ienākuma nodoklis ES ir samazinājies no 35 % 

20. gadsimta 90-ajos gados līdz 22,5  % mūsdienās. Lai ES līmenī izbeigtu sacensību par 

zemāko uzņēmumu ienākuma nodokli, ir jāievieš uzņēmumu ienākuma nodokļa minimālā 

likme 25 % apmērā. 

GROZĪJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt 

vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Uzņēmumi, kas vēlas veikt 

pārrobežu darījumdarbību Savienībā, 

saskaras ar nopietniem šķēršļiem un tirgus 

izkropļojumiem, ko rada 28 atšķirīgu 

uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 

pastāvēšana un mijiedarbība. Turklāt 

nodokļu plānošanas struktūras laika gaitā ir 

kļuvušas arvien sarežģītākas, jo tās izveido 

vairākās jurisdikcijās, un tās efektīvi 

izmanto nodokļu sistēmas specifiskās 

detaļas vai neatbilstības starp divām vai 

vairākām nodokļu sistēmām, lai mazinātu 

uzņēmumu nodokļu saistības. Lai gan šīs 

situācijas parāda trūkumus, kuri ir pilnīgi 

(1) Uzņēmumi, kas vēlas veikt 

pārrobežu darījumdarbību Savienībā, 

saskaras ar nopietniem šķēršļiem un tirgus 

izkropļojumiem, ko rada 28 atšķirīgu 

uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 

pastāvēšana un mijiedarbība. Turklāt 

nodokļu plānošanas struktūras laika gaitā ir 

kļuvušas arvien agresīvākas un 

sarežģītākas, jo tās izveido vairākās 

jurisdikcijās, un tās efektīvi izmanto 

nodokļu sistēmas specifiskās detaļas vai 

neatbilstības starp divām vai vairākām 

nodokļu sistēmām, lai mazinātu uzņēmumu 

nodokļu saistības. Lai gan šīs situācijas 
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atšķirīgi pēc būtības, abi trūkumu veidi 

rada šķēršļus, kas kavē pareizu iekšējā 

tirgus darbību. Tāpēc, lai novērstu šīs 

problēmas, rīcība būtu jāvērš uz abiem 

tirgus nepilnību veidiem. 

parāda trūkumus, kuri ir pilnīgi atšķirīgi 

pēc būtības, abi trūkumu veidi rada 

šķēršļus, kas kavē pareizu iekšējā tirgus 

darbību. Tāpēc, lai novērstu šīs problēmas 

globalizētākā, mobilākā un digitālākā 

ekonomiskajā regulējumā, rīcība būtu 

jāvērš uz abiem tirgus nepilnību veidiem, 

saskaņojot Savienībā uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi un izveidot 

taisnīgāku un saskaņotāku 

uzņēmējdarbības vidi, kurā var darboties 

uzņēmumi. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai veicinātu pareizu iekšējā tirgus 

darbību, uzņēmumu nodokļu vidi Eiropas 

Savienībā būtu jāveido saskaņā ar principu, 

kas paredz, ka uzņēmumi taisnīgi maksā 

savu daļu no nodokļa jurisdikcijā(-s), 

kurā(-s) tie gūst peļņu. Tādēļ ir jāparedz 

mehānismi, kas attur uzņēmumus izmantot 

priekšrocības, ko sniedz neatbilstības starp 

valstu nodokļu sistēmām, lai samazinātu 

savas nodokļu saistības. Vienlīdz svarīgi ir 

arī sekmēt izaugsmi un ekonomisko 

attīstību iekšējā tirgū, veicinot pārrobežu 

tirdzniecību un korporatīvos ieguldījumus. 

Šajā nolūkā Savienībā ir jānovērš dubultas 

nodokļu uzlikšanas un dubultas nodokļu 

neuzlikšanas risks, likvidējot valstu 

uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 

mijiedarbībā radušās atšķirības. Tajā pašā 

laikā uzņēmumiem, lai tie varētu attīstīt 

savu komercdarbību un paplašinātu to 

ārpus Savienības robežām, ir nepieciešams 

vienkārši un praktiski pielietojams 

nodoklis un tiesiskais regulējums. Šajā 

kontekstā būtu jārisina arī citi 

diskriminācijas gadījumi. 

(2) Lai veicinātu pareizu iekšējā tirgus 

darbību, uzņēmumu nodokļu vidi Eiropas 

Savienībā būtu jāveido saskaņā ar principu, 

kas paredz, ka uzņēmumi taisnīgi maksā 

savu daļu no nodokļa jurisdikcijā(-s), 

kurā(-s) tie gūst peļņu. Uzņēmumu 

ienākuma nodokļa sistēma, kura 

uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aprēķināšanas vajadzībām apskata 

Savienību kā vienotu tirgu, palielinātu 

daudznacionālu uzņēmumu darbību 

pārredzamību  un dotu sabiedrībai iespēju 

novērtēt to ietekmi uz ekonomiku. Tādēļ ir 

jāparedz mehānismi, kas attur uzņēmumus 

izmantot priekšrocības, ko sniedz 

neatbilstības starp valstu nodokļu 

sistēmām, lai samazinātu savas nodokļu 

saistības. Grupām, kuru darījumdarbības 

vieta atrodas Savienībā, būtu jāatbalsta 

Savienības labas pārvaldības principi. 
Vienlīdz svarīgi ir arī sekmēt izaugsmi un 

ekonomisko attīstību iekšējā tirgū, veicinot 

pārrobežu tirdzniecību un korporatīvos 

ieguldījumus. Šajā nolūkā Savienībā ir 

jānovērš dubultas nodokļu uzlikšanas un 

dubultas nodokļu neuzlikšanas risks, 

likvidējot valstu uzņēmumu ienākuma 

nodokļa sistēmu mijiedarbībā radušās 
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atšķirības. Tajā pašā laikā uzņēmumiem, 

lai tie varētu attīstīt savu komercdarbību un 

paplašinātu to ārpus Savienības robežām, ir 

nepieciešams vienkārši un praktiski 

pielietojams nodoklis un tiesiskais 

regulējums. Šajā kontekstā būtu jārisina arī 

citi diskriminācijas gadījumi. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Kā norādīts 2011. gada 16. marta 

priekšlikumā Padomes direktīvai par 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (KKUINB)1, uzņēmumu 

ienākuma nodokļa sistēma, kura 

uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aprēķināšanas vajadzībām apskata 

Savienību kā vienotu tirgu, atvieglotu 

pārrobežu darbību uzņēmumiem, kuri ir 

Savienības rezidenti, un veicinātu mērķi 

padarīt Savienību par konkurētspējīgāku 

vietu starptautiskajiem ieguldījumiem. 

2011. gada priekšlikums par KKUINB ir 

vērsts uz mērķi veicināt Savienībā esošo 

uzņēmumu pārrobežu komercdarbības 

paplašināšanos. Papildus šim mērķim būtu 

jāņem vērā, ka KKUINB var būt ļoti 

efektīva iekšējā tirgus darbības 

uzlabošanai, apkarojot nodokļu apiešanas 

shēmas. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

KKUINB iniciatīva būtu jāiesniedz no 

jauna, lai vienādā līmenī varētu risināt 

jautājumus attiecībā uz darījumdarbības 

veicināšanas aspektu un iniciatīvas 

funkciju cīņā pret nodokļu apiešanu. Šāda 

pieeja vislabāk kalpotu mērķim izskaust 

iekšējā tirgus darbības traucējumus.  

(3) Kā norādīts 2011. gada 16. marta 

priekšlikumā Padomes direktīvai par 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (KKUINB)1, uzņēmumu 

ienākuma nodokļa sistēma, kura 

uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aprēķināšanas vajadzībām apskata 

Savienību kā vienotu tirgu, atvieglotu 

pārrobežu darbību uzņēmumiem, kuri ir 

Savienības rezidenti, un veicinātu mērķi 

padarīt Savienību par konkurētspējīgāku 

vietu starptautiskajiem ieguldījumiem. 

2011. gada priekšlikums par KKUINB ir 

vērsts uz mērķi veicināt Savienībā esošo 

uzņēmumu pārrobežu komercdarbības 

paplašināšanos. Papildus šim mērķim būtu 

jāņem vērā, ka KKUINB var būt ļoti 

efektīva iekšējā tirgus darbības 

uzlabošanai, apkarojot nodokļu apiešanas 

shēmas. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

KKUINB iniciatīva būtu jāiesniedz no 

jauna, lai vienādā līmenī varētu risināt 

jautājumus attiecībā uz darījumdarbības 

veicināšanas aspektu un iniciatīvas 

funkciju cīņā pret nodokļu apiešanu. 

Tiklīdz KKUINB tiktu piemērota visās 

dalībvalstīs, tā nodrošinātu, ka nodokļi 

tiek maksāti tajā vietā, kurā tiek gūta 

peļņa. Šāda pieeja vislabāk kalpotu 

mērķim izskaust iekšējā tirgus darbības 

traucējumus.  
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______________ ________________ 

1Priekšlikums Padomes direktīvai par 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi , COM (2011) final/2, 3.10. 

2011. 

1Priekšlikums Padomes direktīvai par 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi , COM (2011) final/2, 

3.10.2011. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ņemot vērā nepieciešamību ātri 

rīkoties, lai nodrošinātu pareizu iekšējā 

tirgus darbību, padarot to, no vienas puses, 

tirdzniecībai un ieguldījumiem labvēlīgāku 

un, no otras puses, noturīgāku pret nodokļu 

apiešanas shēmām, vērienīgo KKUINB 

iniciatīvu ir nepieciešams sadalīt divos 

atsevišķos priekšlikumos. Pirmajā posmā 

būtu jāvienojas par noteikumiem par 

kopēju uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KUINB), un pēc tam otrajā posmā būtu 

jārisina jautājums par konsolidāciju. 

(4) Ņemot vērā nepieciešamību ātri 

rīkoties, lai nodrošinātu pareizu iekšējā 

tirgus darbību, padarot to, no vienas puses, 

tirdzniecībai un ieguldījumiem labvēlīgāku 

un, no otras puses, noturīgāku pret nodokļu 

apiešanas shēmām, vērienīgo KKUINB 

iniciatīvu ir nepieciešams sadalīt divos 

atsevišķos priekšlikumos. Pirmajā posmā 

būtu jāvienojas par noteikumiem par 

kopēju uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KUINB), un pēc tam otrajā posmā būtu 

jārisina jautājums par konsolidāciju. Tomēr 

KUINB īstenošana, neveicot 

konsolidāciju, neatrisinātu peļņas 

novirzīšanas problēmu. Tālab ir būtiski, 

ka, sākot no 2021. gada 1. janvāra, 

konsolidācija tiek piemērota visās 

dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Pārrobežu kontekstā mēdz 

parādīties vairākas agresīvas nodokļu 

plānošanas struktūras, kas nozīmē, ka 

iesaistītajām uzņēmumu grupām ir 

minimāli resursi. Pamatojoties uz šo, 

(5) Lai efektīvi cīnītos pret agresīvas 

nodokļu plānošanas struktūrām, kā arī 

izvairītos no diviem paralēliem nodokļu 

režīmiem, noteikumiem par kopējo 

nodokļa bāzi jābūt obligātiem visiem 
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KKUINB noteikumi proporcionalitātes 

labad būtu obligāti jāpiemēro tikai tām 
uzņēmumu grupām, kas ir būtiskas pēc 

sava lieluma. Šajā nolūkā būtu jānosaka 

ar lielumu saistītais slieksnis, 

pamatojoties uz grupas, kura iesniedz 

konsolidētos finanšu pārskatus, kopējo 

konsolidēto ieņēmumu. Turklāt, lai labāk 

sasniegtu mērķi veicināt tirdzniecību un 

ieguldījumus iekšējā tirgū, grupām, kas 

neatbilst noteiktajam lieluma slieksnim, 

būtu jābūt iespējai izvēlēties KKUINB 

noteikumu piemērošanu. 

uzņēmumiem, izņemot MVU. 

Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu un lielo uzņēmumu 

robežvērtības ir definētas jau sen ar 

Ceturto Padomes Direktīvu 778/660/EEK 

(4. Komerctiesību direktīva).1a Tā kā 

MVU nav resursu, ko ieguldīt pastkastes 

uzņēmumu struktūrās, lai mākslīgi 

novirzītu peļņu, tiem nākas piedalīties 

negodīgā konkurences cīņā ar 

starptautiskajiem uzņēmumiem. Lai 

nodrošinātu veselīgi funkcionējošu 

iekšējo tirgu, ir būtiski izveidot taisnīgu, 

efektīvu, pārredzamu un izaugsmi 

veicinošu uzņēmumu kopīgo nodokļu 

bāzi, kuras pamatā ir princips, ka 

uzņēmumi maksā nodokļus tajā valstī, 

kurā tiek gūta peļņa. Turklāt, ja iniciatīva 

materializējas pilnībā, lai nodrošinātu 

saskaņotību starp abiem KKUINB 

iniciatīvas posmiem, noteikumi par kopēju 

bāzi būtu obligāti jāpiemēro tiem 

uzņēmumiem, kas būtu uzskatāmi par 

grupu. Lai labāk sasniegtu mērķi veicināt 

tirdzniecību un ieguldījumus iekšējā tirgū, 

grupām, kas neatbilst noteiktajam lieluma 

slieksnim, būtu jābūt iespējai izvēlēties 

KKUINB noteikumu piemērošanu. 

 ________________ 

 1a Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtā 

direktīva 78/660/EEK, kas pamatojas uz 

Līguma 54. panta 3. punkta g) 

apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu 

sabiedrību gada pārskatiem (OV L 222, 

14.8.1978., 11. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Ņemot vērā ar digitalizāciju 

saistītās pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē, 

ir nepieciešams izstrādāt digitālās nozares 



 

AD\1135637LV.docx 9/17 PE602.928v04-00 

 LV 

uzņēmuma pārstāvniecības definīciju. 

Uzņēmumiem, kas rada ieņēmumus kādā 

dalībvalstī, lai arī tie fiziski neatrodas šajā 

dalībvalstī, būtu jāpiemēro tādi paši 

noteikumi, kā uzņēmumiem, kas fiziski 

atrodas attiecīgajā dalībvalstī. Attiecīgi — 

KKUINB jāattiecina arī uz uzņēmumiem, 

kas darbojas digitālajā vidē. 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Konsolidētās nodokļa bāzes 

sadalījuma formulai vajadzētu ietvert trīs 

vienlīdz svērtus faktorus, proti, darbaspēks, 

aktīvi un pārdevumi galamērķu dalījumā. 

Šiem vienlīdz svērtajiem faktoriem 

vajadzētu atspoguļot līdzsvarotu pieeju ar 

nodokli apliekamas peļņas sadalījumā starp 

attiecīgajām dalībvalstīm, un vajadzētu 

nodrošināt, ka peļņa tiek aplikta ar nodokli 

vietā, kur tā faktiski radusies. Tāpēc 

darbaspēku un aktīvus vajadzētu attiecināt 

uz to dalībvalsti, kurā veic darbu vai 

atrodas aktīvi, un līdz ar to tas piešķirtu 

attiecīgu svērumu izcelsmes dalībvalsts 

interesēm, kamēr pārdošana tiktu 

attiecināta uz preču vai pakalpojumu 

galamērķa dalībvalsti. Lai ņemtu vērā 

atšķirības algu līmeņos visā Savienībā, un 

tādējādi nodrošinātu taisnīgāku 

konsolidētās nodokļa bāzes sadali, 

darbaspēka faktorā vajadzētu būt algām un 

darbinieku skaitam (katra pozīcija 

uzskatāma par pusi). Savukārt aktīvu 

faktorā vajadzētu iekļaut visus materiālos 

pamatlīdzekļus, un nevajadzētu iekļaut 

nemateriālos un finanšu aktīvus to mobilā 

rakstura dēļ un izrietošā riska dēļ, ka varētu 

apiet šīs direktīvas noteikumus. Ja 

ārkārtēju apstākļu dēļ dalījuma rezultāts 

patiesi neatspoguļo darījumdarbības 

apjomu, tad drošības klauzulai vajadzētu 

paredzēt alternatīvu ienākuma sadales 

(10) Konsolidētās nodokļa bāzes 

sadalījuma formulai vajadzētu ietvert trīs 

vienlīdz svērtus faktorus, proti, darbaspēks, 

aktīvi un pārdevumi galamērķu dalījumā. 

Šiem vienlīdz svērtajiem faktoriem 

vajadzētu atspoguļot līdzsvarotu pieeju ar 

nodokli apliekamas peļņas sadalījumā starp 

attiecīgajām dalībvalstīm, un vajadzētu 

nodrošināt, ka peļņa tiek aplikta ar nodokli 

vietā, kur tā faktiski radusies, tostarp 

gadījumā, kad darbības notiek digitālās 

ekonomikas nozarē, kurā nav obligāti 

vajadzīga pastāvīga darījumdarbības vieta 

kādā dalībvalstī, lai varētu šeit veikt kādu 

darbību. Tāpēc darbaspēku un aktīvus 

vajadzētu attiecināt uz to dalībvalsti, kurā 

veic darbu vai atrodas aktīvi, un līdz ar to 

tas piešķirtu attiecīgu svērumu izcelsmes 

dalībvalsts interesēm, kamēr pārdošana 

tiktu attiecināta uz preču vai pakalpojumu 

galamērķa dalībvalsti. Lai ņemtu vērā 

atšķirības algu līmeņos visā Savienībā, un 

tādējādi nodrošinātu taisnīgāku 

konsolidētās nodokļa bāzes sadali, 

darbaspēka faktorā vajadzētu būt algām un 

darbinieku skaitam (katra pozīcija 

uzskatāma par pusi). Savukārt aktīvu 

faktorā vajadzētu iekļaut visus materiālos 

pamatlīdzekļus, un nevajadzētu iekļaut 

nemateriālos un finanšu aktīvus to mobilā 

rakstura dēļ un izrietošā riska dēļ, ka varētu 

apiet šīs direktīvas noteikumus. Ja 

ārkārtēju apstākļu dēļ dalījuma rezultāts 
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metodi. patiesi neatspoguļo darījumdarbības 

apjomu, tad drošības klauzulai vajadzētu 

paredzēt alternatīvu ienākuma sadales 

metodi. Tomēr  trīs vienlīdz izsvērti faktori 

ir noturīgāki pret agresīvo nodokļu 

plānošanas praksi nekā pašreiz 

izmantojamās izplatītās transfertcenu 

noteikšanas metodes pelņas sadalījumam. 

Rezultātā nepilnības starp valstu nodokļu 

sistēmām, jo īpaši attiecībā uz 

transfertcenu noteikšanu, kas veido 

aptuveni 70 % no visiem peļņas 

novirzīšanas veidiem ES, varētu novērst 

un varētu sniegt nozīmīgu ieguldījumu 

nolūkā panākt taisnīgu, efektīvu un 

pārredzamu nodokļu sistēmu. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai Savienības līmenī izbeigtu 

sacensību par zemāko uzņēmumu 

ienākuma nodokli, Savienībā ir 

nepieciešama uzņēmumu ienākuma 

nodokļa minimālā likme. Vidēji 

uzņēmuma ienākuma nodokļa likmes 

Savienībā ir samazinājušas no 35 % 

20. gadsimta 90-ajos gados līdz 22,5  % 

pašlaik. Pieņemot KKUINB, dalībvalstis 

vairs ilgāk nespēs konkurēt ar savu 

nodokļu likmju starpniecību. 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Uzņēmumam, kurš piemēro šīs 

direktīvas noteikumus, nepiemēro valstu 

uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktus 

par visiem šajā direktīvā reglamentētajiem 

2. Uzņēmums, kurš piemēro šīs 

direktīvas noteikumus, turpina piemērot 

valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 

tiesību aktus. Kolīzijas gadījumā starp šo 
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jautājumiem, ja nav norādīts citādi. direktīvu un valsts uzņēmumu ienākuma 

nodokļa tiesību aktiem prioritāte ir 

pēdējiem, ja nav norādīts citādi. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Šīs direktīvas noteikumus piemēro 

uzņēmumam, kas ir izveidots saskaņā ar 

dalībvalsts tiesību aktiem, un uz tā 

pastāvīgajām pārstāvniecībām citās 

dalībvalstīs, ja uzņēmums atbilst visiem 

šiem nosacījumiem: 

(1) Šīs direktīvas noteikumus piemēro 

uzņēmumam, kas ir izveidots saskaņā ar 

dalībvalsts tiesību aktiem, un uz tā 

pastāvīgajām pārstāvniecībām un digitālās 

nozares uzņēmuma pārstāvniecībām citās 

dalībvalstīs, ja uzņēmums atbilst visiem 

šiem nosacījumiem: 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ietilpst tādā konsolidētā grupā 

finanšu grāmatvedības vajadzībām, kuras 

kopējie ieņēmumi pārsniedz EUR 750 000 

000 finanšu gadā pirms attiecīgā finanšu 

gada; 

(c) ietilpst tādā konsolidētā grupā 

finanšu grāmatvedības vajadzībām, kuras 

kopējie ieņēmumi pārsniedz EUR 

40 000 000 finanšu gadā pirms attiecīgā 

finanšu gada;  

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tāpat šo direktīvu piemēro uzņēmuma, kas 

ir izveidots saskaņā ar trešās valsts tiesību 

aktiem, pastāvīgajām pārstāvniecībām, kas 

Tāpat šo direktīvu piemēro uzņēmuma, kas 

ir izveidots saskaņā ar trešās valsts tiesību 

aktiem, pastāvīgajām pārstāvniecībām, kas 
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atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs, ja 

uzņēmums atbilst 1. punkta b) līdz d) 

apakšpunktos minētajiem nosacījumiem. 

atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs, un 

saistībā ar ieņēmumiem, kas iegūti vienā 

vai vairākās dalībvalstīs, ja uzņēmums 

atbilst 1. punkta b) līdz d) apakšpunktos 

minētajiem nosacījumiem. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šī direktīva attiecas arī uz 

uzņēmumiem, kas reģistrēti saskaņā ar 

trešās valsts tiesību aktiem, attiecībā uz 

digitālās nozares uzņēmumu 

pārstāvniecībām, kas ir īpaši orientētas uz 

patērētājiem vai uz uzņēmumiem kādā 

dalībvalstī vai tādām, kuras galvenokārt 

saņem ienākumus no darbības kādā 

dalībvalstī, ja uzņēmums atbilst 

nosacījumiem, kas noteikti 1. punkta 

b)līdz d) apakšpunktā. Lai pārliecinātos, 

vai digitālās nozares uzņēmuma 

pārstāvniecība ir  orientēta uz 

patērētājiem vai uz uzņēmumiem kādā 

dalībvalstī, saskaņā ar ESAO BEPS 

1. pasākumu ņem vērā patērētāju vai 

lietotāju un preču un pakalpojumu 

piegādātāju fiziskās atrašanās vietas. Ja 

to nav iespējams noskaidrot, tiek apsvērts, 

vai digitālās nozares uzņēmuma 

pārstāvniecība uzņēmējdarbību veic kādas 

dalībvalsts vai Savienības pirmā līmeņa 

domēnā vai arī, vai saistībā ar uz mobilo 

lietojumprogrammu balstītu 

uzņēmējdarbību digitālās nozares 

uzņēmuma pārstāvniecība izplata savu 

lietojumprogrammu, izmantojot kādai 

dalībvalstij raksturīgu daļu mobilo 

aplikāciju izplatīšanas centrā, vai arī, vai 

uzņēmējdarbību veic domēnā, kurš, 

piemēram, dalībvalstu, reģionu vai pilsētu 

nosaukumu izmantošanas rezultātā, 

skaidri norāda, ka digitālās nozares 

uzņēmuma pārstāvniecība ir orientēta uz 

patērētājiem vai uz uzņēmumiem kādā 
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dalībvalstī, vai arī, vai uzņēmējdarbība ir 

pakļauta vispārīgiem noteikumiem un 

nosacījumiem, kas tiek piemēroti tieši 

Savienībā vai kādā dalībvalstī, vai arī, vai 

digitālās nozares uzņēmuma 

pārstāvniecības klātbūtne tīmekļa vietnē 

piedāvā reklāmas laukumu, kurš konkrēti 

ir paredzēts patērētājiem un uzņēmumiem 

kādā dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28a) „digitālās nozares uzņēmuma 

pārstāvniecība”, ievērojot ESAO BEPS 

secinājumus 1. pasākumu ietvaros, ir 

pārstāvniecība, kura ir konkrēti orientēta 

uz patērētājiem vai uz uzņēmumiem kādā 

dalībvalstī, pienācīgi ņemot vērā 

patērētāju vai lietotāju un preču un 

pakalpojumu piegādātāju fiziskās 

atrašanās vietas. Ja to nav iespējams 

noskaidrot, tiek apsvērts, vai uzņēmuma 

pārstāvniecība uzņēmējdarbību veic kādas 

dalībvalsts vai Savienības pirmā līmeņa 

domēnā, vai arī saistībā ar uz mobilo 

lietojumprogrammu balstītām 

uzņēmējdarbībām izplata savu 

lietojumprogrammu, izmantojot 

dalībvalstij raksturīgu daļu mobilo 

aplikāciju izplatīšanas centrā, vai arī 

uzņēmējdarbību veic domēnā, kurš, 

piemēram, dalībvalstu, reģionu vai pilsētu 

nosaukumu izmantošanas rezultātā, 

skaidri norāda, ka digitālās nozares 

uzņēmuma pārstāvniecība ir orientēta uz 

patērētājiem vai uz uzņēmumiem kādā 

dalībvalstī, vai arī uzņēmējdarbība ir 

pakļauta vispārīgiem noteikumiem un 

nosacījumiem, kas tiek piemēroti tieši 

Eiropas Savienībā vai kādā dalībvalstī, vai 

arī  uzņēmuma klātbūtne tīmekļa vietnē 

piedāvā reklāmas laukumu, kurš konkrēti 

ir paredzēts patērētājiem un uzņēmumiem 
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kādā dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 28.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28b) „efektīva uzņēmuma nodokļa 

likme” ir uzņēmuma nodokļa likme, kas 

tiek maksāta proporcionāli ieņēmumiem 

un peļņai, kas norādīti 

uzņēmējsabiedrības pārskatos. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) visām tā digitālās nozares 

uzņēmuma pārstāvniecībām. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

73. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šīs direktīvas nolūkā tiesību normu par 

kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem 

darbības jomu saskaņā ar Direktīvas Nr. 

2016/xx/ES 59. pantu attiecina tikai uz 

attiecībām starp grupas dalībniekiem un 

vienībām, kuras ir rezidenti nodokļu 

vajadzībām trešā valstī vai uz pastāvīgajām 

pārstāvniecībām, kas rodas trešā valstī. 

Šīs direktīvas nolūkā tiesību normu par 

kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem 

darbības jomu saskaņā ar Direktīvas Nr. 

2016/xx/ES 59. pantu attiecina tikai uz 

attiecībām starp grupas dalībniekiem un 

vienībām, kuras ir rezidenti nodokļu 

vajadzībām trešā valstī vai uz pastāvīgajām 

pārstāvniecībām vai digitālām 

uzņēmējdarbības pārstāvniecībām, kas 



 

AD\1135637LV.docx 15/17 PE602.928v04-00 

 LV 

rodas trešā valstī. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

79. pants – 1. daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 

ziņo Padomei par šīs direktīvas darbību. 

Ziņojumā it sevišķi ietver ietekmes analīzi 

saistībā ar šīs direktīvas VIII nodaļā 

izveidoto mehānismu nodokļa bāzu sadalei 

starp dalībvalstīm. 

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 

ziņo Padomei un Eiropas Parlamentam 

par šīs direktīvas darbību. Ziņojumā it 

sevišķi ietver ietekmes analīzi saistībā ar 

šīs direktīvas VIII nodaļā izveidoto 

mehānismu nodokļa bāzu sadalei starp 

dalībvalstīm. 
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