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ĪSS PAMATOJUMS 

I. Ievads 

 

Šis priekšlikums kopā ar priekšlikumu Padomes Direktīvai par kopējā uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (2016/0336 (CNS)) ir uzskatāms par atgriešanos pie Komisijas 2011. gada 

iniciatīvas par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ES. Abu priekšlikumu 

mērķis ir pieņemt šajā jomā ES tiesību aktus, kas ir atbilstoši ekonomiskajai videi, kura ir 

kļuvusi daudz globalizētāka, mobilāka un digitālāka, kurā dalībvalstīm vienām pašām kļūst 

aizvien grūtāk efektīvi cīnīties pret agresīvu nodokļu plānošanas praksi, lai aizsargātu savu 

nodokļu bāzi pret noplicināšanu un vērstos pret peļņas novirzīšanu. 

 

II. Konsolidācijas efektīva īstenošana 

 

Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes īstenošana ir būtiska cīņā, kuras 

mērķis ir panākt taisnīgumu no aplikšanas ar nodokļiem viedokļa starp uzņēmumiem ES 

iekšienē un uzņēmumiem ārpus ES. Viens no galvenajiem nodokļu piemērošanas 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 kopā 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, izņemot MVU, kas atbilst MVU definīcijai 1978. gada 

Komerctiesību direktīvā. Līdz ar to, piemēram, gaļas pārdevējam blakus mājā vai mazi, īpaši 

inovatīviem maziem uzņēmumiem, kas tikko sākuši darboties, nebūs obligāti jāievieš kopējā 

konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze. 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 izaugsmi veicinošu 
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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. Attiecīgi — 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. Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāze nozīmēs, ka dalībvalstis vairs nevarēs savā starpā sacensties, pazeminot savu 

nodokļu bāzi, un attiecīgi palielinās ekonomiskie stimuli sacensties ar nodokļu likmēm. Vidēji 

uzņēmuma ienākuma nodoklis ES ir samazinājies no 35 % 20. gadsimta 90.  gados līdz 

22,5 % mūsdienās. Lai ES līmenī izbeigtu sacensību par zemāko uzņēmumu ienākuma 

nodokļa likmi, 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 

atšķirīgi pēc būtības, abi trūkumu veidi 

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 

parāda trūkumus, kuri ir pilnīgi atšķirīgi 



 

AD\1134617LV.docx 5/21 PE602.948v03-00 

 LV 

rada šķēršļus, kas kavē pareizu iekšējā 

tirgus darbību. Tāpēc, lai novērstu šīs 

problēmas, rīcībai vajadzētu būt vērstai uz 

abiem tirgus nepilnību veidiem. 

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 

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), 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 tiks piemērota visās 

dalībvalstīs, tā nodrošinātu, ka nodokļi 

tiek maksāti tajā vietā, kurā tiek gūta 
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peļņa. Šāda pieeja vislabāk kalpotu 

mērķim izskaust iekšējā tirgus darbības 

traucējumus. 

________________ ________________ 

1 Priekšlikums Padomes direktīvai par 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

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

2011. 

1 Priekšlikums Padomes direktīvai par 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

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

2011. 

 

Grozījums Nr.  3 

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 jāīsteno noteikumi par kopēju 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KUINB), un pēc tam otrajā posmā –

konsolidācija. 

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 jāīsteno noteikumi par kopēju 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KUINB), un pēc tam otrajā posmā –

konsolidācija. Tomēr KUINB īstenošana, 

neveicot konsolidāciju, neatrisinātu 

peļņas novirzīšanas problēmu. Tālab ir 

būtiski, ka no 2021. gada 1. janvāra 

konsolidācija tiek piemērota visās 

dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5) Pārrobežu kontekstā mēdz 

parādīties vairākas agresīvas nodokļu 

plānošanas struktūras, kas nozīmē, ka 

5) Lai efektīvi cīnītos pret agresīvas 

nodokļu plānošanas struktūrām, kā arī 

izvairītos no diviem paralēliem nodokļu 
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iesaistītajām uzņēmumu grupām ir 

minimāli resursi. Pamatojoties uz šo, 

noteikumi par kopējo bāzi 

proporcionalitātes apsvērumu dēļ būtu 

obligāti jāpiemēro tikai tiem 
uzņēmumiem, kas ir lielas grupas sastāvā. 

Šajā nolūkā būtu jānosaka ar lielumu 

saistītais slieksnis, pamatojoties uz 

grupas, kura iesniedz konsolidētos 

finanšu pārskatus, kopējo konsolidēto 

ieņēmumu. 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. Turklāt, lai labāk sasniegtu mērķi 

veicināt tirdzniecību un ieguldījumus 

iekšējā tirgū, grupām, kas neatbilst 

noteiktajiem kritērijiem, būtu jābūt iespējai 

izvēlēties piemērot noteikumus par kopējo 

bāzi. 

režīmiem, noteikumiem par kopējo 

nodokļa bāzi jābūt obligātiem visiem 

uzņēmumiem, izņemot MVU. 

Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu un lielo uzņēmumu 

robežvērtības ir definētas ar Padomes 

Ceturto Direktīvu 778/660/EEK 

(4. Komerctiesību direktīva).1a Tā kā 

MVU nav resursu, ko ieguldīt pastkastes 

uzņēmumu struktūrās, lai mākslīgi 

novirzītu peļņu, tie attiecībā pret 

daudznacionāliem uzņēmumiem ir 

neizdevīgākos konkurences apstākļos. 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. Turklāt, lai labāk sasniegtu mērķi 

veicināt tirdzniecību un ieguldījumus 

iekšējā tirgū, grupām, kas neatbilst 

noteiktajiem kritērijiem, būtu jābūt iespējai 

izvēlēties piemērot noteikumus par kopējo 

bāzi. 

 ______________ 

 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.  5 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:31978L0660
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6) Ir jānosaka pastāvīgās 

pārstāvniecības, kas atrodas Savienībā un 

pieder nodokļu maksātājam, kurš ir 

rezidents nodokļu vajadzībām Savienībā, 

jēdziena definīcija. Mērķis būtu nodrošināt, 

lai visiem iesaistītajiem nodokļu 

maksātājiem būtu kopīga izpratne un lai 

izslēgtu iespēju, ka neatbilstība rodas 

atšķirīgu definīciju dēļ. Savukārt tādas 

pastāvīgās pārstāvniecības, kas atrodas 

trešā valstī, vai kas atrodas Savienībā, bet 

kas pieder nodokļu maksātājam, kurš ir 

rezidents nodokļu vajadzībām trešā valstī, 

jēdziena definēšana nebūtu jāuzskata par 

vajadzīgu. Šis aspekts būtu jāatstāj 

divpusējo nodokļu nolīgumu un valsts 

tiesību aktu ziņā, jo tam ir sarežģīta 

mijiedarbība ar starptautiskajiem 

nolīgumiem. 

6) Ir jānosaka pastāvīgās 

pārstāvniecības, kas atrodas Savienībā un 

pieder nodokļu maksātājam, kurš ir 

rezidents nodokļu vajadzībām Savienībā, 

jēdziena definīcija. Mērķis būtu nodrošināt, 

lai visiem iesaistītajiem nodokļu 

maksātājiem būtu kopīga izpratne un lai 

izslēgtu iespēju, ka neatbilstība rodas 

atšķirīgu definīciju dēļ. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6a) Ņemot vērā ar digitalizāciju 

saistītās pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē, 

ir nepieciešams izstrādāt digitālās nozares 

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. 
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Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8) Ar nodokli apliekamos ieņēmumus 

vajadzētu samazināt, atskaitot 

darījumdarbības izdevumus un dažus 

citus posteņus. Atskaitāmie 

darījumdarbības izdevumi parasti ietver 

visas izmaksas saistībā ar pārdošanu un 

izdevumus saistībā ar ienākumu radīšanu, 

uzturēšanu un nodrošināšanu. Lai 

atbalstītu inovācijas ekonomikā un 

modernizētu iekšējo tirgu, būtu jāparedz 

pētniecības un izstrādes izmaksu 

atskaitījumi, tostarp atskaitījumi lielā 

apmērā, un tos vajadzētu pilnībā ietvert 

izmaksās tajā gadā, kurā izmaksas 

radušās (izņemot nekustamo īpašumu). 

Mazus darbību uzsākušus uzņēmumus 

bez saistītiem uzņēmumiem, kuri ir 

inovatīvi (kategorija, kas jo īpaši aptver 

jaunuzņēmumus) arī vajadzētu atbalstīt, 

piešķirot lielāka plaša apmēra 

atskaitījuma tiesības pētniecības un 

izstrādes izdevumiem. Lai nodrošinātu 

juridisko noteiktību, ir jābūt sarakstam ar 

neatskaitāmiem izdevumiem. 

8) Būtu jāatbalsta pasākumi, kas 

stimulē privātos uzņēmumus ieguldīt 

reālajā ekonomikā, jo pašreizējā 

investīciju nepietiekamība ES ir viens no 

galvenajiem vājo ekonomisko rādītāju 

iemesliem. Tajā pašā laikā 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 jaunas 

nepilnības nodokļu sistēmā, ko var 

izmantot nodokļu maksāšanas apiešanai. 

Līdz ar to inovāciju un investīciju 

sekmēšanai drīzāk būtu jāizmanto 

ikvienam vienlīdzīgi pieejamas subsīdijas 

no publiskā sektora, nevis atbrīvojumi no 

nodokļu maksāšanas. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10) Fakts, ka procentu maksājumi par 

aizņēmumiem ir atskaitāmi no nodokļu 

maksātāja kopējās bāzes, savukārt 

sadalītā peļņa nav atskaitāma, rada 

absolūtas priekšrocības par labu 

finansēšanai ar parādu, nevis ar pašu 

kapitālu. Ņemot vērā riskus, ka šāda 

svītrots 
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situācija var vairot uzņēmumu 

parādsaistības, ir svarīgi paredzēt 

pasākumus, lai neitralizētu pašreizējo 

sistēmu, kas neveicina finansējumu ar 

pašu kapitālu. Ņemot vērā iepriekš 

minēto, ir paredzēts nodokļu maksātājiem 

piešķirt atlaidi izaugsmei un investīcijām, 

un tādējādi nodokļu maksātāja kapitāla 

pieaugumam vajadzētu būt atskaitāmam 

no tā nodokļa bāzes, ja ir ievēroti konkrēti 

nosacījumi. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, 

lai sistēmu neietekmētu lavīnveida sekas, 

un šajā nolūkā ir jāizslēdz nodokļu 

maksātāja līdzdalības saistītajos 

uzņēmumos vērtība nodokļu vajadzībām. 

Visbeidzot, lai atlaides shēma būtu 

pietiekami stabila, vajadzētu paredzēt 

noteikumus par nodokļu apiešanas 

novēršanu. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

14) Lai nepieļautu lielāku nodokļu 

jurisdikciju nodokļa bāzes samazināšanu, 

novirzot peļņu uz zemāku nodokļu valstīm 

ar mākslīgi palielinātu transfertcenu 

palīdzību, darījumiem starp nodokļu 

maksātāju un saistīto(-ajiem) uzņēmumu(-

iem) vajadzētu piemērot cenu noteikšanas 

korekcijas atbilstīgi tirgus cenas principam, 

kas ir vispārpiemērojams kritērijs. 

14) Lai nepieļautu lielāku nodokļu 

jurisdikciju nodokļa bāzes samazināšanu, 

novirzot peļņu uz zemāku nodokļu valstīm 

ar mākslīgi palielinātu transfertcenu 

palīdzību, darījumiem starp nodokļu 

maksātāju un saistīto(-ajiem) uzņēmumu(-

iem) vajadzētu piemērot cenu noteikšanas 

korekcijas atbilstīgi tirgus cenas principam, 

kas ir vispārpiemērojams kritērijs. 

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 veikt nozīmīgu pasākumu 

nolūkā panākt taisnīgu, efektīvu un 

pārredzamu nodokļu sistēmu. 
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Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

21) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 

mērķus, proti, uzlabot iekšējā tirgus 

darbību, cīnoties pret nodokļu apiešanu 

starptautiskā mērogā, un vienkāršot 

uzņēmumiem iespējas paplašināt savu 

darbību ārpus Savienības robežām, nevar 

pietiekami labi sasniegt, atsevišķām 

dalībvalstīm darbojoties vienpusēji un 

atšķirīgi, jo šo mērķu sasniegšanai ir 

nepieciešama koordinēta rīcība, bet gan, 

ņemot vērā to, ka direktīva attiecas uz 

iekšējā tirgus neefektivitāti, kura rodas 

atšķirīgu valstu nodokļu noteikumu 

mijiedarbības rezultātā, kas ietekmē iekšējo 

tirgu un ierobežo pārrobežu darbību, šos 

mērķus var labāk sasniegt Savienības 

līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 

atbilstoši subsidiaritātes principam, kā 

noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. 

pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šī direktīva 

nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto 

mērķu sasniegšanai, jo īpaši ņemot vērā, ka 

tās obligātā darbības joma attiecas tikai uz 

grupām, kas pārsniedz noteiktu lielumu. 

21) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 

mērķus, proti, uzlabot iekšējā tirgus 

darbību, cīnoties pret nodokļu apiešanu 

starptautiskā mērogā, un vienkāršot 

uzņēmumiem iespējas paplašināt savu 

darbību ārpus Savienības robežām, nevar 

pietiekami labi sasniegt, atsevišķām 

dalībvalstīm darbojoties vienpusēji un 

atšķirīgi, jo šo mērķu sasniegšanai ir 

nepieciešama koordinēta rīcība, bet gan, 

ņemot vērā to, ka direktīva attiecas uz 

iekšējā tirgus neefektivitāti, kura rodas 

atšķirīgu valstu nodokļu noteikumu 

mijiedarbības rezultātā, kas ietekmē iekšējo 

tirgu un ierobežo pārrobežu darbību, šos 

mērķus var labāk sasniegt Savienības 

līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 

atbilstoši subsidiaritātes principam, kā 

noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. 

pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šī direktīva 

nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto 

mērķu sasniegšanai, jo īpaši ņemot vērā, ka 

tās obligātā darbības joma attiecas tikai uz 

grupām, kas pārsniedz noteiktu lielumu. 

Paredzētie pasākumi nepārsniedz 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 

saskaņošanu, kas ir priekšnoteikums, lai 

pārvarētu identificētos šķēršļus, kuri 

kropļo iekšējo tirgu. Turklāt šāda 

pakāpeniska pieeja piešķir dalībvalstīm 

tiesības noteikt vēlamo nodokļu 

ieņēmumu summu, lai sasniegtu savus 

budžeta politiskos mērķus. Vienlaikus 

dalībvalstu tiesības noteikt savas peļņas 

nodokļa likmes netiek iespaidotas. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar šo direktīvu izveido kopējas 

nodokļa bāzes sistēmu nodokļa uzlikšanai 

konkrētiem uzņēmumiem un izklāsta 

noteikumus par šīs bāzes aprēķināšanu. 

1. Ar šo direktīvu izveido kopējas 

nodokļa bāzes sistēmu nodokļa uzlikšanai 

konkrētiem uzņēmumiem un izklāsta 

noteikumus par šīs bāzes aprēķināšanu, 

tostarp pasākumus, lai novērstu nodokļu 

apiešanu, un par ierosinātās nodokļu 

sistēmas starptautisko dimensiju. 

 

Grozījums Nr.  12 

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 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 tā 

pastāvīgajām un digitālās nozares 

uzņēmuma pārstāvniecībām citās 

dalībvalstīs, ja uzņēmums atbilst visiem 

šiem nosacījumiem: 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ietilpst tādā konsolidētā grupā 

finanšu grāmatvedības vajadzībām, kuras 

kopējie konsolidētās grupas ieņēmumi 

pārsniedz EUR 750 000 000 finanšu gadā 

pirms attiecīgā finanšu gada; 

(c) ietilpst tādā konsolidētā grupā 

finanšu grāmatvedības vajadzībām, kuras 

kopējie konsolidētās grupas ieņēmumi 

pārsniedz EUR 40 000 000 finanšu gadā 

pirms attiecīgā finanšu gada; 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šo direktīvu piemēro arī uzņēmumam, kas 

ir izveidots saskaņā ar trešās valsts tiesību 

aktiem, attiecībā uz tā pastāvīgajām 

pārstāvniecībām, kas atrodas vienā vai 

vairākās dalībvalstīs, ja uzņēmums atbilst 

1. punkta b) līdz d) apakšpunktos 

minētajiem nosacījumiem. 

Šo direktīvu piemēro uzņēmuma, kas ir 

izveidots saskaņā ar trešās valsts tiesību 

aktiem, pastāvīgajām pārstāvniecībām, 

kas 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.  15 

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 
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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 

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.  16 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 33.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (33a) „digitālās nozares uzņēmuma 

pārstāvniecība”, ievērojot ESAO BEPS 

secinājumus 1. pasākuma 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 kādās 

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 
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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 

kādā dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 33.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (33b) „efektīva uzņēmuma nodokļa 

likme” ir uzņēmuma nodokļa likme, kas 

tiek maksāta proporcionāli ieņēmumiem 

un peļņai, kas norādīti 

uzņēmējsabiedrības pārskatos. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Uzskatāms, ka nodokļu maksātājam 

ir pastāvīga pārstāvniecība dalībvalstī, kas 

nav tā dalībvalsts, kurā nodokļu maksātājs 

ir rezidents nodokļu vajadzībām, ja tam 

šajā citā dalībvalstī ir konkrēta vieta, kuru 

tas pilnībā vai daļēji izmanto savai 

darījumdarbībai, un tai skaitā jo īpaši: 

1. Uzskatāms, ka nodokļu maksātājam 

ir pastāvīga pārstāvniecība dalībvalstī, kas 

nav tā dalībvalsts, kurā nodokļu maksātājs 

ir rezidents nodokļu vajadzībām, ja tam 

šajā citā dalībvalstī ir konkrēta vai virtuāla 

vieta, kuru tas pilnībā vai daļēji izmanto 

savai darījumdarbībai, un tai skaitā jo īpaši: 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) a digital business establishment. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Papildus summām, kas saskaņā ar 

2. punktu atskaitāmas kā pētniecības un 

izstrādes izmaksas, nodokļa maksātājs var 

arī atskaitīt par taksācijas gadu papildu 

50 % no šādām izmaksām, izņemot ar 

kustamiem materiāliem pamatlīdzekļiem 

saistītas izmaksas, kas ir radušās 

attiecīgajā gadā. Ja pētniecības un 

izstrādes izmaksas pārsniedz EUR 20 000 

000, nodokļu maksātājs var atskaitīt 25 % 

no pārsniedzošās summas. 

svītrots 

Atkāpjoties no pirmās daļas, nodokļu 

maksātājs var atskaitīt papildu 100 % no 

pētniecības un izstrādes izmaksām līdz 

EUR 20 000 000 apmērā, ja šis nodokļu 

maksātājs atbilst visiem šiem 

nosacījumiem: 

 

a) uzņēmums nav iekļauts biržas 

sarakstā, tā darbinieku skaits ir mazāks 

par 50, un gada apgrozījuma un/vai gada 

bilances kopsumma nepārsniedz EUR 10 

000 000; 

 

b) tas ir reģistrēts ne ilgāk kā piecus 

gadus. Ja nodokļu maksātājam nav 

pienākuma reģistrēties, tas var izvēlēties 

piemērot piecu gadu laika periodu no 

brīža, kurā uzņēmums vai nu sāk savu 

saimniecisko darbību, vai uz to sāk 

attiecināt nodokļu saistības; 

 

c) nav dibināts apvienošanas 

rezultātā; 

 

d) tam nav saistīto uzņēmumu.  
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Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

10.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a pants 

 Atskaitījumu aizliegums 

 Nav atļauti atskaitījumi, kuru apmērs ir 

tāds, ka tie faktiski kļūst par uzņēmuma 

nodokļa likmi, kas zemāka par 20 % no 

ieņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots  

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ja) izdevumi, kas radušies 

saņēmējiem, kas atrodas ES sarakstā 

norādītajās valstīs ar jurisdikcijām, kas  

nesadarbojas nodokļu nolūkos(pazīstamas 

arī kā „nodokļu oāzes”)1a; 

 ______________ 

 1a ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas 

nodokļu nolūkos nesadarbojas, kuru 

pašlaik izstrādā Padome: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-14166-2016-INIT/lv/pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/lv/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/lv/pdf
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Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

42. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Zaudējumu papildu atskaitīšanu, 

kas minēta 1. punktā, neveic attiecībā uz 

zaudējumiem, kas radušies pēc 2020. gada 

31. decembra. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmums vai pastāvīgā 

pārstāvniecība tiek uzskatīts par kontrolētu 

ārvalstu uzņēmumu saskaņā ar 1. punktu, 

vienības vai pastāvīgās pārstāvniecības 

nesadalītie ienākumi ir apliekami ar 

nodokli, ciktāl tie ir iegūti no šādām 

kategorijām: 

2. Ja uzņēmums vai pastāvīgā 

pārstāvniecība tiek uzskatīts par kontrolētu 

ārvalstu uzņēmumu saskaņā ar 1. punktu, 

vienības vai pastāvīgās pārstāvniecības 

nesadalītie ienākumi ir apliekami ar 

nodokli. 

(a) procenti vai jebkādi citi ienākumi, 

ko radījuši finanšu aktīvi; 

 

(b) autoratlīdzības vai citi ienākumi, 

ko radījis intelektuālais īpašums; 

 

(c) dividendes un ienākumi no daļu 

atsavināšanas; 

 

(d) ienākumi no finanšu līzinga;  

(e) ienākumi no apdrošināšanas, 

banku un citām finanšu darbībām; 

 

(f) ienākumi no uzņēmumiem, no 

kuriem saņemti rēķini un kuri saņem 

ienākumus no tādu preču pārdošanas un 

pakalpojumu sniegšanas, kas iepirkti no 

saistītajiem uzņēmumiem un pārdoti tiem 

un kas nepievieno nekādu vai pievieno 
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nelielu ekonomisko vērtību. 

Pirmo daļu nepiemēro kontrolētam ārvalstu 

uzņēmumam, kas ir rezidents vai atrodas 

kādā dalībvalstī vai trešā valstī, kas ir EEZ 

līguma puse, kurā ir reģistrēts kontrolētais 

ārvalstu uzņēmums pamatotu komerciālu 

iemeslu dēļ, kas atspoguļo saimniecisko 

realitāti. Šajā pantā kontrolēta ārvalstu 

uzņēmuma darbība atspoguļo saimniecisko 

realitāti, ciktāl šo darbību veic, izmantojot 

atbilstošu personālu, aprīkojumu, aktīvus 

un telpas. 

Pirmo daļu nepiemēro kontrolētam ārvalstu 

uzņēmumam, kas ir rezidents vai atrodas 

kādā dalībvalstī vai trešā valstī, kas ir EEZ 

līguma puse, kurā ir reģistrēts kontrolētais 

ārvalstu uzņēmums pamatotu komerciālu 

iemeslu dēļ, kas atspoguļo saimniecisko 

realitāti. Šajā pantā kontrolēta ārvalstu 

uzņēmuma darbība atspoguļo saimniecisko 

realitāti, ciktāl šo darbību veic, izmantojot 

atbilstošu personālu, aprīkojumu, aktīvus 

un telpas. 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

59. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finanšu uzņēmumi saskaņā ar 1. punktu 

nav uzskatāmi par kontrolētu ārvalstu 

uzņēmumu, ja viena trešā daļa vai mazāk 

no ienākumiem, ko ir uzkrājusi vienība vai 

pastāvīgā pārstāvniecība saskaņā ar 2. 

punkta a) līdz f) apakšpunktu izriet no 

darījumiem ar nodokļa maksātāju vai tā 

saistītajiem uzņēmumiem. 

Finanšu uzņēmumi saskaņā ar 1. punktu 

nav uzskatāmi par kontrolētu ārvalstu 

uzņēmumu, ja viena trešā daļa vai mazāk 

no ienākumiem, ko ir uzkrājusi vienība, 

pastāvīgā pārstāvniecība vai digitālās 

nozares uzņēmuma pārstāvniecība 
saskaņā ar 2. punkta a) līdz f) apakšpunktu 

izriet no darījumiem ar nodokļa maksātāju 

vai tā saistītajiem uzņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

69. 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. 

Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā pārskata tās piemērošanu un 

ziņo Padomei un Eiropas Parlamentam 

par šīs direktīvas darbību. 
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