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PIEŅEMTIE TEKSTI

P9_TA(2019)0090
Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem *
Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību 
ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 
2018/0412(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0812),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome 
ar to ir apspriedusies (C8-0015/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0048/2019),

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.a apsvērums (jauns)



Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar 2019. gada galīgo 
ziņojumu pēc Komisijas pasūtījuma 
sagatavotā darba “Pētījums un ziņojumi 
par PVN iztrūkumu 28 ES dalībvalstīs”44a 
kontekstā PVN iztrūkums, proti, starpība 
starp paredzētajiem PVN ieņēmumiem un 
faktiski iekasēto summu Savienībā 
2017. gadā sasniedza 137,5 miljardus 
EUR, t. i., 267 EUR Savienības zaudēto 
ieņēmumu uz vienu ES iedzīvotāju. 
Tomēr starp dalībvalstīm pastāv lielas 
atšķirības, PVN iztrūkumam variējot 
robežās no mazāk par 0,7 % no kopējiem 
paredzētajiem ieņēmumiem līdz 35,5 %. 
Tas liecina par nepieciešamību pēc 
ciešākas transnacionālas sadarbības, lai 
labāk apkarotu krāpšanu PVN jomā e-
komercijā, kā arī krāpšanu PVN jomā 
plašākā nozīmē (tostarp karuseļveida 
krāpšanu).
_________________
44a Pieejams šādā saitē: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/site
s/htaxation/files/vat-gap-full-report-
2019_en.pdf.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Stratēģijai krāpšanas PVN jomā 
apkarošanai ir jāattīstās līdztekus 
ekonomikas modernizācijai un 
digitalizācijai, vienlaikus padarot PVN 
sistēmu pēc iespējas vienkāršāku 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tādēļ ir 
īpaši svarīgi, lai dalībvalstis turpinātu 
investēt uz tehnoloģijām balstītā nodokļu 
iekasēšanā, it īpaši automātiski savienojot 
uzņēmumu kases aparātus un 
tirdzniecības sistēmas ar PVN 
deklarācijām. Turklāt nodokļu iestādēm 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf


būtu jāturpina centieni veidot ciešāku 
sadarbību un labākās prakses apmaiņu, 
tostarp izmantojot nodokļu 
administrācijas ES samitu (TADEUS) — 
dalībvalstu nodokļu iestāžu vadītāju tīklu, 
kura mērķis ir stratēģiskā līmenī uzlabot 
koordināciju starp nodokļu iestādēm. Šajā 
sakarā nodokļu iestādēm būtu jāstrādā pie 
tā, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju 
un visu to datubāzu sadarbspēju, kuras 
attiecas uz nodokļu jautājumiem 
Savienības līmenī. Lai labāk aizsargātu 
personas datus un uzlabotu tiešsaistes 
informācijas apmaiņu starp nodokļu 
iestādēm, varētu izmantot arī blokķēžu 
tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pašlaik, ņemot vērā to, ka 
maksājumi, izmantojot virtuālo valūtu 
maiņas platformas, tiek veikti tikai 
ierobežotā skaitā gadījumu, šādas 
platformas netiek uzskatītas par Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 
2015/23661a definētajiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Krāpšanas 
PVN jomā risks, lai arī pašlaik neliels, 
tomēr pastāv. Tādēļ Komisijai trīs gadu 
laikā būtu jāizvērtē, vai virtuālās valūtas 
maiņas platformas būtu iekļaujamas 
minētās direktīvas darbības jomā.
_______________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 
25. novembris) par maksājumu 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza 
Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 
1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK 
(OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).



Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/67946 ir 
svarīgi, lai maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja pienākums glabāt un sniegt 
informāciju par pārrobežu maksājumu 
darījumu būtu proporcionāls un 
aprobežotos tikai ar to, kas dalībvalstīm 
nepieciešams ar PVN saistītas krāpšanas 
apkarošanai e-komercijā. Turklāt vienīgā 
informācija par maksātāju, kas jāglabā, ir 
maksātāja atrašanās vieta. Kas attiecas uz 
informāciju par maksājuma saņēmēju un 
pašu maksājumu darījumu, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt 
pienākumam saglabāt un nodot nodokļu 
iestādēm tikai to informāciju, kas ir 
nepieciešama nodokļu iestādēm, lai atklātu 
iespējamos krāpniekus un veiktu PVN 
kontroli. Tādēļ maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāglabā tikai uzskaite par 
tādiem pārrobežu maksājumu darījumiem, 
kas var norādīt uz saimniecisko darbību. 
Robežvērtības noteikšana, pamatojoties uz 
maksājumu saņēmēja saņemto maksājumu 
skaitu kalendārā ceturkšņa laikā, sniegtu 
ticamu norādi, ka šie maksājumi tika 
saņemti kā daļa no saimnieciskās darbības, 
tādējādi izslēdzot maksājumus 
nekomerciālu iemeslu dēļ. Ja šāda 
robežvērtība ir sasniegta, būtu piemērojams 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
uzskaites veikšanas pienākums.

(7) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/67946 ir 
svarīgi, lai maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja pienākums glabāt un sniegt 
informāciju par pārrobežu maksājumu 
darījumu būtu proporcionāls un 
aprobežotos tikai ar to, kas dalībvalstīm 
nepieciešams ar PVN saistītas krāpšanas 
apkarošanai e-komercijā. Turklāt vienīgā 
informācija par maksātāju, kas jāglabā, ir 
maksātāja atrašanās vieta. Kas attiecas uz 
informāciju par maksājuma saņēmēju un 
pašu maksājumu darījumu, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt 
pienākumam saglabāt un nodot nodokļu 
iestādēm tikai to informāciju, kas ir 
nepieciešama nodokļu iestādēm, lai atklātu 
iespējamos krāpniekus un veiktu PVN 
kontroli. Tādēļ maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāglabā tikai uzskaite par 
tādiem pārrobežu maksājumu darījumiem, 
kas var norādīt uz saimniecisko darbību. 
Robežvērtības noteikšana, pamatojoties vai 
nu uz maksājumu saņēmēja saņemto 
maksājumu skaitu kalendārā ceturkšņa 
laikā, vai uz minimālo summu uz vienu 
maksājumu, sniegtu ticamu norādi, ka šie 
maksājumi tika saņemti kā daļa no 
saimnieciskās darbības, tādējādi izslēdzot 
maksājumus nekomerciālu iemeslu dēļ. Ja 
šāda robežvērtība ir sasniegta, būtu 
piemērojams maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja uzskaites veikšanas pienākums.

_________________ _________________
46 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

46 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).



Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā ievērojamo 
informācijas apjomu un tās sensitivitāti 
personas datu aizsardzības ziņā, ir 
nepieciešams un ir proporcionāli, ka 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji glabā 
uzskaiti par pārrobežu maksājumu 
darījumiem divus gadus, lai palīdzētu 
dalībvalstīm apkarot ar PVN saistītu 
krāpšanu e-komercijā un atklāt krāpniekus. 
Šis laikposms ir minimums, kas 
nepieciešams, lai dalībvalstis varētu 
efektīvi veikt kontroli un izmeklēt 
aizdomas par krāpšanu, kas saistīta ar 
PVN, vai atklāt ar PVN saistītu krāpšanu.

(8) Ņemot vērā ievērojamo 
informācijas apjomu un tās sensitivitāti 
personas datu aizsardzības ziņā, ir 
nepieciešams un ir proporcionāli, ka 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji glabā 
uzskaiti par pārrobežu maksājumu 
darījumiem trīs gadus, lai palīdzētu 
dalībvalstīm apkarot ar PVN saistītu 
krāpšanu e-komercijā un atklāt krāpniekus. 
Šis laikposms ir minimums, kas 
nepieciešams, lai dalībvalstis varētu 
efektīvi veikt kontroli un izmeklēt 
aizdomas par krāpšanu, kas saistīta ar 
PVN, vai atklāt ar PVN saistītu krāpšanu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8.a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Uzskaites veikšanas un ziņošanas 
pienākumam vajadzētu būt 
piemērojamam arī gadījumos, kad 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs saņem 
līdzekļus vai iegūst maksājumu darījumus 
maksājuma saņēmēja vārdā, nevis tikai 
tad, kad maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs maksātāja uzdevumā pārskaita 
līdzekļus vai izdod maksājuma 
instrumentus.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Būtu jāpieņem vērienīgs 



pilnvarojums Eiropas Prokuratūrai 
(EPPO) sadarbībā ar valstu tiesu 
iestādēm, lai nodrošinātu krāpnieku 
efektīvu kriminālvajāšanu valstu tiesās. 
Par organizētu pārrobežu krāpšanu PVN 
jomā būtu jāveic kriminālvajāšana, un 
krāpnieki būtu jāsoda.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Directive 2006/112/EC
Article 243b – paragraph 2 – point b

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecībā uz a) apakšpunktā minēto 
līdzekļu pārskaitījumiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs vienam un tam 
pašam maksājuma saņēmējam kalendārā 
gada ceturkšņa laikā veic vairāk nekā 25 
maksājumu darījumus.

(b) attiecībā uz a) apakšpunktā minēto 
līdzekļu pārskaitījumiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs vienam un tam 
pašam maksājuma saņēmējam kalendārā 
gada ceturkšņa laikā veic vairāk nekā 25 
maksājumu darījumus vai veic līdzekļu 
pārskaitījumu, kuru monetārā vērtība uz 
vienu maksājumu darījumu ir vismaz 
2500 EUR.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/112/EK
243.b pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
glabā elektroniskā formātā divus gadus, 
sākot no tā gada beigām, kurā veikts 
maksājumu darījums;

(a) maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
glabā elektroniskā formātā trīs gadus, sākot 
no tā gada beigām, kurā veikts maksājumu 
darījums;

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/112/EK
243.c pants – 1. daļa – a apakšpunkts



Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) maksātāja maksājumu konta IBAN; (a) maksātāja maksājumu konta IBAN 
vai kāds cits identifikators, kas 
nepārprotami identificē maksātāju un 
maksātāja atrašanās vietu;

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/112/EK
243.d pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) visas īstenotās maksājumu 
atmaksas par g) apakšpunktā minētajiem 
maksājumu darījumiem.

(h) ja iespējams, visas īstenotās 
maksājumu atmaksas par g) apakšpunktā 
minētajiem maksājumu darījumiem.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
XV sadaļa – 2.a nodaļa – 410.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) XV sadaļas 2.a nodaļā iekļauj 
šādu pantu:
“410.c pants
Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim, 
balstoties uz informāciju, kas iegūta no 
dalībvalstīm, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
XI sadaļas 4. nodaļas 2.a iedaļas 
piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz 
nepieciešamību minētās iedaļas darbības 
jomā iekļaut virtuālo valūtu maiņas 
platformas. Attiecīgā gadījumā 
ziņojumam pievieno tiesību akta 
priekšlikumu.”.



Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 31. 
decembrim pieņem un publicē normatīvos 
un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus.

Dalībvalstis vēlākais līdz 2023. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās piemēro minētos noteikumus no 2022. 
gada 1. janvāra.

Tās piemēro minētos noteikumus no 
2024. gada 1. janvāra.


