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Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 9.oktobra Euro grupas un 2017.gada 10.oktobra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”

Š.g. 9. un 10.oktobrī Luksemburgā notiks Euro grupas un Eiropas Savienības
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme.
Euro grupā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus.
Plānots izvērtēt paveikto attiecībā uz Portugāles pēc-programmas uzraudzību;
gatavoties citām starptautiskām sanāksmēm, vērtējot euro valūtas maiņas kursa
attīstību, diskutēt par izaugsmi un nodarbinātību, vērtējot darbaspēka nodokļu
samazinājuma finansēšanu un noslēgumā pārrunāt Eiropas Stabilitātes mehānisma
(ESM) lomu Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšanas ietvaros.
ECOFIN plānots informēt par aktuālajiem tiesību aktu priekšlikumiem, kā arī
galīgo PVN sistēmu, apmainīties viedokļiem par gūto pieredzi Eiropas semestra
2017 ietvaros, gatavoties citām starptautiskām sanāksmēm, apstiprināt Padomes
secinājumus par finansējumu klimata pārmaiņu jomā COP231 kontekstā un
noslēgumā informēt par digitālo nodokļu komunikāciju un finanšu pakalpojumu
tiesību aktu īstenošanas statusu.

Izvērstāka informācija par Euro grupā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Portugāle – pēc-programmas uzraudzība
Euro grupas sanāksmē plānots ziņot par galvenajiem 6.pēc-programmas
uzraudzības misijas rezultātiem. 6.pēc-programmas uzraudzības misija norisinājās
no 2017.gada 26.jūnija līdz 4.jūlijam. Salīdzinot ar iepriekšējo uzraudzības misiju,
īstermiņa ekonomiskā un finansiālā situācija Portugālē ir uzlabojusies.
Pēc spēcīgas izaugsmes 2016.gada otrajā pusē tiek paredzēts, ka 2017.gadā
ekonomiskā izaugsme turpinās palielināties, pateicoties investīcijām, eksporta
pieaugumam un privātajam patēriņam.
Eiropas Komisijas (EK) pavasara prognozes paredz deficītu 2017.gadā 1,8% no
IKP, kas ir lielāks, nekā tas tika prognozēts Stabilitātes programmā – 1,5% no IKP.
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Ņemot vērā, ka netiek īstenoti fiskālās konsolidācijas pasākumi, tiek paredzēts, ka
strukturālā bilance 2017.gadā novirzīsies par 0,2% no IKP un 2018.gadā par 0,1%
no IKP un tiek prognozēts, ka budžeta deficīts novirzīsies līdz 1,9% no IKP.
Bankas turpina nostiprināt savu kapitāla bāzi un cenšas samazināt izmaksas. Banku
sektorā ir zema rentabilitāte, nelielas kapitāla rezerves un augsts ieņēmumus
nenesošo kredītu līmenis. Svarīgi ir turpināt banku centienus uzlabot finansiālo
stabilitāti, kā arī būtiska ir iekšējā pārvaldība.
Darba tirgus ir uzlabojies, jo ir samazinājies bezdarba līmenis, kā arī palielinās
darba vietu radīšana un darbaspēks. Nodarbinātība ātri atjaunojas un valdība īsteno
plaša spektra apmācību programmu, lai izlabotu darbaspēka prasmes. Nepieciešams
efektīvāk risināt darba tirgus segmentācijas jautājumu, jo jauniešu nodarbinātība ir
nesamērīgi ietekmēta ar pagaidu līgumu slēgšanu un augstāku bezdarba līmeni, kas
ietekmē jauniešu karjeras iespējas un bieži vien jaunieši izvēlas emigrēt (2015.gadā
emigrēja divas trešdaļas cilvēku zem 35 gadu vecuma).
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Gatavošanās starptautiskajām sanāksmēm – maiņas kursa attīstība
Gatavojoties starptautiskajām sanāksmēm, regulāri tiek veikts izvērtējums par euro
maiņas kursa attīstību.
Pēdējo 5 mēnešu laikā euro nominālais efektīvais kurss ir palielinājies par 7%. Šis
kursa kāpums atspoguļo euro zonas tautsaimniecības izaugsmes perspektīvas
uzlabošanos, kā arī politiskās neskaidrības mazināšanos. Euro vērtības kāpums bija
vērojams plaši - attiecībā pret ASV dolāru tas bija 11%, Japānas jēnu 10,3%,
Lielbritānijas mārciņu 8% un Ķīnas juaņu 6,3%.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Darbaspēka nodokļu samazinājuma finansēšana – tematiskā diskusija
izaugsmes un nodarbinātības kontekstā
Sanāksmes laikā tiek plānots apmainīties ar viedokļiem par dažādām iespējām
darbaspēka nodokļu samazinājuma finansēšanas kontekstā. Plānots, ka sanāksmes
laikā dažas dalībvalstis (iespējams, Francija, Austrija un Beļģija) dalīsies savā
pieredzē.
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Šī gada laikā Latvija ir veikusi nozīmīgu nodokļu reformu. No 2018.gada 1.janvāra
stāsies spēkā virkne likumdošanas izmaiņu, kas mazinās darbaspēka nodokļu slogu
zema atalgojuma saņēmējiem:
✓ ieviešot progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes (pašreiz
likme ir 23%). Zemākā IIN likme būs 20% - ienākumiem līdz 20 000 euro
gadā;
✓ paaugstinot IIN neapliekamo diferencēto minimumu (2018.g.- 0 līdz 200
euro; 2019.g.- 0 līdz 230 euro; 2020.g.- 250 euro);
✓ paaugstinot atvieglojumu par apgādībā esošu personu uz 200 euro mēnesī
2018.gadā, 230 euro mēnesī 2019.gadā un 250 euro mēnesī 2020.gadā
(pašlaik 175 euro mēnesī);
✓ paaugstinot minimālo mēneša darba algu līdz 430 euro (pašlaik 380 euro);
✓ paaugstinot neapliekamo minimumu pensionāriem līdz 250 euro mēnesī
2018.gadā, 270 euro mēnesī 2019.gadā un 300 euro mēnesī 2020.gadā
(pašlaik 235 euro mēnesī).
Iepriekšminētās izmaiņas samazina kopējus nodokļu ieņēmumus valstī no
darbaspēka nodokļiem, tāpēc vienlaikus tiek īstenoti šādi pasākumi, kuru mērķis ir
nodrošināt nodokļa sloga pārvirzi no darba spēka uz patēriņu un kapitālu:
✓ paaugstinot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likmi un IIN likmi
ienākumam no kapitāla un kapitāla pieauguma no 10%/15% uz 20%; UIN
reinvestētajai peļņai 0%;
✓ sakārtojot nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un pārskatot atsevišķu
nekustamo īpašumu pielietojuma kategorijas;
✓ paaugstinot azartspēļu nodokļa likmes automātiem un spēļu galdiem;
✓ paaugstinot akcīzes nodokļa likmes, saskaņojot tās ar nozares organizācijām
un ņemot vērā akcīzes nodokļa likmju izmaiņas pārējās Baltijas valstīs;
✓ nosakot ierobežojumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajiem
izdevumiem.
Tāpat tiks rosināts pilnveidot nodokļu administrēšanas pasākumus un nodrošināt
aktīvāku ēnu ekonomikas apkarošanu:
✓ īstenojot ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumus, kuru pamatvirzieni izriet
no ēnu ekonomikas apkarošanas plāna;
✓ īstenojot nodokļu administrēšanas pasākumus;
✓ pilnveidojot piedziņas procesus un sodu politiku.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai citu dalībvalstu pausto informāciju un atbilstoši
diskusiju gaitai informētu par Latvijas pieredzi nodokļu reformas pieņemšanā.
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EMU padziļināšana – ESM loma
Sanāksmē plānots apspriest ESM lomu un uzdevumus EMU padziļināšanas
kontekstā. Pašlaik ir izteikti priekšlikumi ESM lomas palielināšanai. Šobrīd ESM
vairāk nodrošina tehniskās ieviešanas funkcijas, savukārt kontroli veic EK, un
attiecīgi lēmumus faktiski, lai arī neformāli, pieņem Euro grupa. No otras puses ir
izskanējuši viedokļi par ESM integrāciju ES institucionālā sistēmā un, iespējams, tā
pakļaušanu Euro zonas finanšu ministram.
Latvijas nostāja Euro grupā
Pašlaik jautājums ir ideju izteikšanas stadijā un lielāko daļu no idejām praktiski
īstenot saprātīgā laikā nav iespējams.
Latvija uzskata, ka, veicot ESM reformas, jānodrošina, lai jebkurš atbalsts
dalībvalstīm tiktu sniegts uz stingriem un konkrētiem kritērijiem (conditionality),
kas vairo fiskālās disciplīnas ievērošanu un strukturālo reformu īstenošanu.

Informācija par ECOFIN plānotajiem jautājumiem:
Dažādi – aktuālie tiesību aktu priekšlikumi – Prezidentūras informācija
Prezidentūra informēs par aktuālākajiem tiesību aktu priekšlikumiem finanšu
pakalpojumu jomā.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Dažādi – galīgā PVN sistēma – EK prezentācija
EK prezentēs 2017.gada 3.oktobrī klājā nākušo priekšlikumu par galīgās PVN
sistēmas izveidi pārrobežu tirdzniecībā. EK priekšlikuma ietvaros ir plānots
Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu
402.pantā minēto principu par PVN piemērošanu preču piegādei un pakalpojumu
sniegšanai izcelsmes dalībvalstī aizstāt ar principu par PVN piemērošanu preču
galamērķa dalībvalstī.
EK 2016.gada 7.aprīļa rīcības plānā PVN jomā noteica virzību attiecībā uz vienotas
ES PVN zonas izveidi, proti, uz tādu PVN zonu, kas veicinās taisnīgāku vienoto
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tirgu, izaugsmi, ieguldījumus, konkurētspēju un darbavietu izveidi. Vienlaikus tika
iezīmēts, kādi pakāpeniski soļi ir veicami ceļā uz vienotu ES PVN zonu, t.sk.
ilgtermiņa vadlīnijas attiecībā uz galīgo PVN sistēmas ieviešanu ES.
EK jau iepriekš bija secinājusi, ka vislabākais risinājums ES kopumā būtu aplikt ar
PVN preču piegādi ES teritorijā tādā pašā veidā kā iekšzemes piegādes, tādējādi
novēršot pārejas pasākumu lielo trūkumu un vienlaicīgi saglabājot nemainīgas PVN
sistēmas pamatā esošās iezīmes. Šāda pārrobežu piegāžu PVN sistēma nodrošinās
konsekventu pieeju attiecībā uz iekšzemes un pārrobežu piegādēm visā ražošanas
un izplatīšanas ķēdē un atjaunos PVN pamatiezīmes pārrobežu tirdzniecībā, proti,
dalīto maksājumu sistēmu ar tās paškontroles iezīmēm.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē2
Latvija uzklausa un pieņem zināšanai EK prezentāciju par priekšlikumu par
galējo PVN sistēmu.
Latvija kopumā atbalsta iniciatīvu pilnveidot PVN sistēmas darbību un pāreju uz
principu par PVN piemērošanu preču piegādes galamērķa dalībvalstī.
Eiropas semestris 2017 – gūtā pieredze – viedokļu apmaiņa
Turpināsies viedokļu apmaiņa par Eiropas semestra galvenajiem izaicinājumiem un
turpmāku Eiropas semestra pilnveidošanu.
Kopumā tiek secināts, ka Eiropas semestra process turpina uzlaboties, tāpat arī tiek
secināts, ka EK ieviestā liela apjoma analītiskās informācijas pieejamība
dalībvalstīm pirms tās oficiālas publicēšanas, ir sekmējusi biežāku un arī
kvalitatīvāku informācijas apmaiņu, kā arī kopējo izpratni par risināmajiem
izaicinājumiem.
Līdztekus, Eiropas semestra procesa uzlabošanai tiek rekomendēts, piemēram, EK
ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju projektus publicēt savlaicīgi; skaidrāk
norādīt, kuras no rekomendācijām ir saistītas ar Makroekonomiskās
nesabalansētības procedūru; rekomendāciju preambulā nodrošināt atsauci uz
rekomendācijām euro zonai; nodrošināt horizontālo rekomendāciju konsekvenci
starp ES dalībvalstīm; nodrošināt laika konsekvenci attiecībā uz rekomendācijām,
kuru izpildes progress ir nepietiekams, kā arī valodas formulējumiem, kad tiek
aprakstīta makroekonomisko nesabalansētību būtība; norādīt rekomendācijās vai
preambulā, vai politikas izaicinājums attiecas uz garāku laika periodu, lai precizētu
EK gaidas par politikas īstenošanu vidējā termiņā; nodrošināt, lai rekomendāciju
koncentrācija netraucētu daudzgadu vērtējumu par rekomendāciju izpildi.
Daudzgadu novērtējumus attīstīt tālāk, t.sk., sniegt skaidrojumu par kādas no
Spēkā ir 2016.gada 23.maijā apstiprinātā nacionālā pozīcija Nr.1 “Eiropas Savienības Padomes secinājuma
projekts attiecībā uz Eiropas Komisijas paziņojumu par rīcības plānu PVN jomā - Ceļā uz vienotu Eiropas
Savienības PVN zonu un Eiropas Revīzijas Palātas īpašo ziņojumu Nr.24/2015”
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rekomendācijas izņemšanu no rekomendāciju saraksta; analizējot ES dalībvalstu
ekonomikas attīstību Makroekonomiskās nesabalansētības procedūras kontekstā,
būtu jāanalizē, cik ātri nesabalansētības ir mazinājušās, un vai tika novērsta
turpmāko nesabalansētību veidošanās; EK būtu jāapsver Eiropas semestra process
nākotnē, ņemot vērā uzsāktās diskusijas par ES nākotni pēc 2020 gada; u.c.
Tiek atzīmēts, ka Eiropas semestra patiesos panākumus var vērtēt vienīgi pēc
faktiski īstenotajām galvenajām reformām un diemžēl šajā kontekstā Eiropas
semestri vēl nevar saukt par veiksmīgu. Tāpat arī tiek secināts, ka neraugoties uz
rekomendāciju skaita samazināšanu un satura koncentrāciju, to īstenošana starp
dalībvalstīm un politikas jomām atšķiras.
Papildus augstāk minētajam, no EK puses tiek iezīmēts arī nacionālās atbildības
jautājums un tā ietvaros rosinātas pārdomas arī par valstu finanšu ministru lomu
rekomendāciju ieviešanas procesa uzlabošanā, tajā skaitā, sabiedrības informēšanas
par strukturālo reformu, finanšu sektora reformu vai fiskālās konsolidācijas
nepieciešamības pamatotību, par nacionāliem, juridiskiem un institucionāliem, kā
arī politiskiem ierobežojumiem un to ietekmi uz rekomendāciju īstenošanas
progresu, tiek atzīmēta arī nepieciešamība par lielākas intereses veicināšanu
attiecībā uz valstu specifisko rekomendāciju pozitīvās ietekmes pārneses efektu
starp valstīm un sektoriem ES mērogā, kā arī skaidrākas saiknes starp valstu
specifisko rekomendāciju un euro zonas valstu rekomendācijām nodrošināšanā.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija piekrīt, ka Eiropas semestra process turpina uzlaboties.
Latvija uzskata, ka Latvijas vērtējumā ir uzlabojies arī Latvijas un EK divpusējais
dialogs.
Latvija kopumā
priekšlikumus.

atbalsta

piedāvātos

Eiropas

semestra

pilnveidošanas

Latvija uzskata, ka EK ir jāturpina aktīvs divpusējais dialogs ar dalībvalstīm un
informācijas izplatīšana dalībvalstīm pirms tās publicēšanas, lai novērstu faktu
kļūdas un tālākas nesaprašanās starp ES dalībvalstīm un EK, tādējādi arī stiprinot
nacionālo līdzatbildību (national ownership).
Latvija uzskata, ka ir laicīgi jāsāk diskusijas par Eiropas semestra nākotni pēc
2020.gada, ņemot vērā uzsāktās diskusijas Eiropas Komisijas Baltās grāmatas
kontekstā par Eiropas nākotni, ES daudzgadu budžetu pēc 2020.gada u.tml.
Līdztekus atzīmējam, ka arī šogad rekomendācijas Latvijai tika izteiktas tajās
politikas jomās, kurās Latvija pēdējos gadus īsteno reformas. Īpaši tas attiecas uz
reformām nodokļu sistēmā, izglītībā, sociālajā aizsardzībā, veselības aprūpē un
tieslietās, kas neapšaubāmi ir jāturpina. Tāpēc redzam, ka arī turpmāk, gan Latvijai,
gan pārējām ES dalībvalstīm un EK ir būtiski uzturēt ciešu sadarbību strukturālo
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reformu īstenošanā, līdztekus būtiski ir abpusēji vairāk fokusēties uz strukturālo
reformu ieviešanas rezultātu, nevis uz procesu.
Gatavošanās starptautiskajām sanāksmēm – G203 kopīgā nostāja un ziņojums
IMFC4
Sanāksmes laikā plānots apstiprināt G20 kopīgo nostāju un ziņojumu IMFC,
gatavojoties G20 finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmei un SVF5
ikgadējai sanāksmei, kas notiks laikā no š.g. 12. - 15. oktobrim Vašingtonā, ASV.
G20 kopīgā nostāja, kas ir ES vienotā nostāja G20 sanāksmei, sevī ietver šādus
jautājumus: globālā ekonomika, darbs pie kvotu un pārvaldības vispārējā pārskata,
finanšu pakalpojumi un regulēšana, darbs pie nodokļu pārredzamības globālā līmenī
un iniciatīvas “Vienošanās ar Āfriku6” (“Compact with Africa”) īstenošanas
pārskata izstrāde.
Savukārt ziņojums IMFC ietver šādus jautājumus: globālā ekonomika, dažādie
politikas izaicinājumi un SVF politikas jautājumi.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta G20 kopīgo nostāju un ziņojumu IMFC.
Klimata pārmaiņu finansēšana COP23 kontekstā – Padomes secinājumi
Tiek paredzēts apstiprināt Padomes secinājumus par finansējumu klimata pārmaiņu
jomā.
Padomes secinājumos ES dalībvalstis apliecina savu atbalstu Parīzes nolīguma
ieviešanai. Dalībvalstis atkārtoti uzsver Parīzes nolīgumā minēto transformācijas mērķi
- finanšu plūsmas pieskaņojot izvēlētajam ceļam uz mazākām siltumnīcefekta gāzu
emisijām un klimatnoturīgu attīstību.
Dalībvalstis atzīst, ka kolektīvais mērķis līdz 2020.gadam mobilizēt 100 miljardu ASV
dolāru gadā joprojām ir nozīmīgs ieguldījums, lai sasniegtu Parīzes nolīgumā paredzēto
transformāciju. Dalībvalstis atkārtoti apstiprina, ka ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās
palielināt starptautisko klimata finansējumu kā daļu no kopējā attīstīto valstu mērķa līdz
2020.gadam, kā arī līdz 2025.gadam kopīgi mobilizēt 100 miljardus ASV dolāru gadā
klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem attīstības valstīs no
1999.gadā tika izveidota divdesmit valstu grupa, ko pārstāv finanšu ministri un centrālo banku vadītāji, lai
apvienotu sistēmiski nozīmīgas industriāli attīstītas valstis ar mērķi pārrunāt, veikt atklātas un konstruktīvas
diskusijas par galvenajiem jautājumiem pasaules ekonomikā. G20 palīdz nodrošināt izaugsmi un attīstību
pasaules mērogā.
G20 valstis ir ASV, Vācija, Japāna, Francija, Lielbritānija, Kanāda, Itālija, Argentīna, Austrālija, Brazīlija,
Ķīna, Indija, Indonēzija, Meksika, Krievija, Saūda Arābija, Dienvidāfrikas Republika, Dienvidkoreja, Turcija
un ES Prezidējošā valsts kopā ar Eiropas Centrālo banku.
4
Starptautiskā monetārā un finanšu komiteja
5
Starptautiskais Valūtas fonds
6
veicinot investīcijas Āfrikā, jo īpaši infrastruktūras uzlabošanai
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dažādiem avotiem un instrumentiem, nozīmīgu lomu atvēlot publiskajam
finansējumam. Tiek uzsvērts, ka ES un tās dalībvalstis sniedz nozīmīgu devumu
klimata finansējuma nodrošināšanai, vienlaikus turpmāk nepieciešams iesaistīt plašāku
ieguldītāju loku. Tāpat privātais sektors ir svarīgs klimata pārmaiņu finansēšanas avots
un ir nepieciešams pilnībā izmantot šī finansēšanas avota potenciālu.
Dalībvalstis novērtē attīstības banku nozīmi, lai veicinātu Parīzes nolīgumā minēto
finanšu plūsmu transformāciju. Dalībvalstis mudina šīs bankas turpināt palielināt
klimata mērķiem paredzētās investīcijas, vienlaikus inovatīvāk un efektīvāk izmantot
resursus, lai mobilizētu privāto kapitālu.
Dalībvalstis uzsver, ka finansējuma caurskatāmības ietvars būs galvenais rīks, lai
sekmīgi īstenotu Parīzes nolīgumu.
Dalībvalstis pauž gandarījumu par ievērojamo progresu, kas panākts ANO Vispārējās
konvencijas par klimata pārmaiņām sarunās par finansēto resursu uzskaites kārtību, un
atbalsta nepieciešamību turpināt izstrādāt metodoloģijas, lai izsekotu ar publisko
finansējumu mobilizētās privātā finansējuma plūsmas, kas nodrošinātu korektu
informācijas apkopošanu, vienlaikus izvairoties no klimata finansējuma dubultas
uzskaites.
EK tiek pilnvarota nodrošināt pārskatu par ES, tās dalībvalstu un Eiropas Investīciju
bankas (EIB) starptautisko klimata finansējumu 2016.gadā, lai Padome varētu
apstiprināt šo ieguldījumu pirms šī gada ANO Vispārējās konvencijas par klimata
pārmaiņām konference Bonnā, Vācijā (COP23).
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija kopumā atbalsta Padomes secinājumus.
Latvija atbalsta mandāta piešķiršanu EK apkopot un sagatavot informāciju par ES,
tās dalībvalstu un EIB ieguldījumu starptautiskā klimata finansēšanā 2016.gadā.
Latvija uzskata, ka caurskatāmības ietvars būs būtisks rīks, lai sekmīgi īstenotu
Parīzes nolīgumu.
Latvija atbalsta nepieciešamību turpināt izstrādāt metodoloģijas piešķirtā un
mobilizētā publiskā un privātā klimata finansējuma uzskaitei.
Latvija apzinās, ka ES kopā ar citām attīstītajām valstīm un attīstības valstīm,
kurām ir atbilstošas iespējas, ir jāturpina pakāpeniski palielināt klimata pārmaiņu
finansējums no valsts un privātā sektora klimata pārmaiņu mazināšanas un
pielāgošanās pasākumiem attīstības valstīs.
Vienlaikus uzsveram, ka Latvijai, tāpat kā dažām citām ES dalībvalstīm, ir
ierobežotas iespējas piedalīties klimata pārmaiņu finansēšanā un sniegt atbalstu
attīstības valstīm klimata finansējuma instrumentos.
Dažādi – digitālie nodokļi – EK prezentācija un Prezidentūras informācija
DEKL_FMzino_091017.doc; Par 2017.gada 9.oktobra Euro grupas un 2017.gada 10.oktobra Eiropas
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EK informēs par 2017.gada 21.septembrī pieņemto paziņojumu par godīgu un
efektīvu nodokļu sistēmu ES digitālā vienotā tirgus jomā (Commission
communication on “A Fair and Efficient Tax System in the EU for the Digital
Single Market”) (turpmāk - Paziņojums).
Tāpat arī Igaunijas prezidentūra informēs par š.g. 29.septembrī Tallinā notikušo
Samitu, kas tika veltīts digitālajiem problēmjautājumiem.
Pamatojoties uz š.g. 16.septembrī neformālajā ECOFIN notikušajām diskusijām,
EK Paziņojumā ir atspoguļoti problēmjautājumi, ar kuriem šobrīd saskaras ES
dalībvalstis. Proti, ES nepieciešami mūsdienīgi nodokļu noteikumi, lai aptvertu
digitālās iespējas, kā arī nodrošinātu godīgu aplikšanu ar nodokļiem (tiek piedāvāti
šādi iespējamie risinājumi: 1) starptautisko nodokļu noteikumu grozīšana
(piemēram, pastāvīgās pārstāvniecības jēdziena modifikācija, kopējās konsolidētās
uzņēmumu nodokļu bāzes noteikumi); 2) ātrie risinājumi (piemēram, izlīdzināšanas
nodoklis par apgrozījumu digitalizētajiem uzņēmumiem, ieturējuma nodoklis
digitālajiem darījumiem, nodeva par ieņēmumiem, ko rada digitālo pakalpojumu
sniegšana vai reklāmas darbības).
EK Paziņojums dod iespējas izstrādāt jaunu likumdošanas priekšlikumu.
Kā tika paziņots neformālā ECOFIN sanāksmes laikā septembrī, Igaunijas
prezidentūra turpinās darbu pie šiem jautājumiem nolūkā izstrādāt skaidri noteiktus
un ambiciozus Padomes secinājumus līdz 2017.gada beigām. Šiem secinājumiem
vajadzētu būt kā ES ieguldījumam starptautiskajās diskusijās par digitālās jomas
uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem un likt pamatu turpmākajam darbam Vienotajā
tirgū.
EK Paziņojumā noteikts, ka EK sagaida nozīmīgu progresu šajos jautājumos
globālajā darba kārtībā un uzskata, ka to vajadzētu atspoguļot OECD ziņojumā G20
valstu finanšu ministru sanāksmei 2018.gada aprīlī. Pretējā gadījumā EK jebkurā
gadījumā būs gatava prezentēt sākotnēju likumdošanas priekšlikumus, lai
nodrošinātu godīgu, efektīvu un konkurētspējīgu nodokļu sistēmu Digitālajam
Vienotajam tirgum.
Tajā pašā laikā EK turpinās analizēt politiskās iespējas un konsultēsies ar
atbilstošajām iesaistītajām pusēm un nozaru pārstāvjiem par šo svarīgo un
steidzamo problēmjautājumu, pirms iespējamo priekšlikumu pieņemšanas.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvija piekrīt viedoklim, ka problēmjautājumu risināšanai, ko rada pasaules
ekonomikas digitalizācija, nepieciešama noteikta rīcība ES un starptautiskajā
līmenī.
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Dažādi – finanšu pakalpojumu tiesību aktu īstenošanas statuss – EK
informācija
EK informēs par finanšu pakalpojumu tiesību aktu īstenošanas statusu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
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Latvijas delegācija
Delegācijas vadītāji:

Baiba Bāne, valsts sekretāre (Euro grupā)
Sanita Pavļuta-Deslandes, pastāvīgā pārstāve, ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece ES (ECOFIN)

Delegācijas dalībnieki: Līga Kļaviņa, valsts sekretāres vietniece finanšu politikas
jautājumos (dalība arī Euro grupā)
Agnese Timofejeva, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta direktora vietniece, Ekonomisko un finanšu
lietu nodaļas LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES vadītāja
Larijs Martinsons, Finanšu ministrijas
padomnieks LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
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