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Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 15.septembra Euro grupas un neformālajā 2017.gada 15.16.septembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu
padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
No š.g. 15. līdz 16.septembrim Tallinā, Igaunijā notiks Euro grupas un neformālā
Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN)
sanāksme.
Euro grupas laikā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus,
notiks diskusijas par sekojošiem jautājumiem: ekonomikas noturība Ekonomikas
un monetārajā savienībā (EMU), esošā situācija Grieķijā un citi aktuālie
jautājumi.
Izvērstāka informācija par Euro grupas laikā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Tematiskā diskusija par izaugsmi un nodarbinātību – Ekonomikas noturība
Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMU)
Sanāksmes laikā plānota viedokļu apmaiņa par ekonomikas noturību EMU un
konkrētām jomām, kurās varētu darīt vairāk, lai veicinātu noturīgāku ekonomiku
struktūru izveidi euro zonā.
Ekonomikas noturības koncepts pirmo reizi Eiropā tika ierosināts 2015.gadā Piecu
Prezidentu ziņojumā, kurā tiek uzsvērts, ka konverģence uz noturīgākām
ekonomikas un sociālajām struktūrām dalībvalstīs ir būtisks elements, lai sekmētu
EMU veiksmīgu darbību ilgtermiņā.
Tematiskās diskusijas veicināšanai Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir
sagatavojusi dokumentu par ekonomikas noturību EMU, kurā tiek adresēti
jautājumi dalībvalstu ministriem, ar mērķi noskaidrot viedokļus par ekonomikas
noturības stiprināšanas būtiskumu EMU darbības uzlabošanai, par nepieciešamību
veikt darbības visos ekonomikas noturības posmos, proti, ievainojamība,
absorbcija un atveseļošanās, kā arī veicināt kopēju izpratni no ministru puses par
iespējām identificēt vājās vietas EMU, lai turpmākās diskusijas ekonomikas
noturības stiprināšanas kontekstā varētu veltīt problēmjautājumu risināšanai.
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Latvijas nostāja Euro grupā1
Latvija kopumā atbalsta tematiskās diskusijas par EMU darbības uzlabošanu, kā
arī uzskata, ka būtu vērtīgi turpināt attīstīt un paplašināt diskusijas par ekonomikas
noturību EMU, lai rastu vienotu nostāju par vājajām vietām EMU darbībā un
iespējamajiem instrumentiem nepilnību novēršanai.
Latvijas interesēs ir vienota un stabila ES un euro zona, līdz ar to uzskatām, ka
ekonomikas noturības stiprināšanas jautājumiem būtu jāpievērš pastiprināta
uzmanība diskutējot par EMU padziļināšanu.
Grieķija – esošā situācija
Sanāksmē plānots informēt par Trešās ekonomikas stabilizācijas programmas
Grieķijai (turpmāk - programma) pašreizējo situāciju.
Šī gada 15.jūnija Euro grupas sanāksmē tika panākta politiskā vienošanās par
programmas otrā pārskata noslēgšanu, ieskaitot turpmākos soļus parāda ilgtspējas
stratēģijas kontekstā un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) dalību programmā.
Ņemot vērā minēto vienošanos par otro pārskatu Eiropas Stabilitātes mehānisms
(ESM) apstiprināja Saprašanās memoranda grozījumus un nākamo palīdzības
summu 8,5 mljrd. euro apmērā. Pirmais apakšmaksājums 7,7 mljrd. euro apmērā
tika izmaksāts šī gada 10.jūlijā, ar ko Grieķija atmaksāja aizdevumu kreditoriem
(6,9 mljrd. euro) un sedza citas nacionālās saistības. Savukārt nākamais
apakšmaksājums 0,8 mljrd. euro apmērā tiks izmaksāts pēc šī gada 1.septembra,
kad Grieķija būs izpildījusi nosacījumu: būtiski samazinājusi kavētos maksājumus,
izmantojot pašu resursus un ESM piešķirtos līdzekļus. Par nosacījumu izpildi
attiecīgi ministrus informēs sanāksmes laikā.
Pašreiz turpinās darbs pie Saprašanās memorandā noteikto uzdevumu veikšanas.
Grieķijai pēc otrā pārskata noslēgšanas pārskata periodā jāievieš vairāk nekā 100
pasākumi. ES institūciju un SVF tehniskā misija tuvākajā laikā plāno doties uz
Grieķiju un veikt uzdevumu izpildes novērtējumu.
SVF šī gada 20.jūlijā principiāli apstiprināja piesardzības aizdevuma programmu
Grieķijai, ar pieejamu 1,3 mljrd. SDR (aptuveni 1,6 mljrd. euro) aizdevumu
Grieķijai. Aizdevums būs pieejams, kad Eiropas partneri2 sniegs specifiskas un
ticamas garantijas par pasākumiem, lai atjaunotu Grieķijas parāda ilgtspēju.
ESM programma ilgs līdz 2018.gada 20.augustam un kopumā Grieķija
programmas ietvaros ir saņēmusi 39,4 mljrd. euro no pieejamiem 86 mljrd. euro.
Savukārt SVF programma ilgs līdz 2018.gada 31.augustam.
Spēkā ir nacionālā pozīcija Nr. 3 “Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi”, kas apstiprināta
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta sēdē un 2015.gada 16.decembra Saeimas Eiropas lietu komisijas
sēdē
2
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Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvijas nostāja3 ir, ka netiek atbalstīti nekādi parāda restrukturizēšanas
risinājumi (ne parāda norakstīšana, ne iespējamā budžeta primārās bilances mērķu
pārskatīšana, kas, iespējams, var ietekmēt Grieķijas valsts parādu un tā
restrukturizācijas pasākumu apjomu), kas radītu nepieciešamību Latvijai rezervēt
no valsts budžeta jaunus finanšu līdzekļus iemaksai ESM.

Informācija par neformālās ECOFIN sanāksmes plānotajiem jautājumiem.
Neformālo ECOFIN sanāksmi plānots strukturēt šādi: pirmo dienu iesākot ar
darba pusdienām, pārrunājot Ekonomikas un monetārās savienības (EMU)
padziļināšanu un ES finanšu efektivitātes veicināšanu, turpinot ar pirmo sesiju,
diskutējot par noteikumu un institūciju mijiedarbību EMU kontekstā un pārrunājot
Kapitāla tirgu savienības (CMU) jautājumu: tehnoloģiskā inovācija un finanšu
regulējums. Savukārt otro dienu turpinot ar otro darba sesiju, diskutējot par
uzņēmumu aplikšanas ar nodokļiem digitālās ekonomikas izaicinājumiem un par
muitas IT sistēmu izmaksu efektivitāti un ilgtspēju.
Darba pusdienas
Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšana un ES finanšu
efektivitātes veicināšana - diskusija
Darba pusdienu laikā tiek plānotas diskusijas, kurā dalībvalstu ministri tiks aicināti
apmainīties viedokļiem par dažādiem aspektiem saistībā ar EMU padziļināšanu un
ES finanšu efektivitātes veicināšanu, balstoties uz EK sagatavotajiem Pārdomu
dokumentiem.
Jautājuma ietvaros Prezidentūra ir sagatavojusi diskusiju materiālu, kurā tiek
iezīmēti jautājumi ministriem par iespējamām darbībām, lai uzlabotu konverģenci
un ES finanšu stabilizācijas kapacitāti, par stimuliem, lai veicinātu strukturālo
reformu īstenošanu dalībvalstīs, kā arī par saiknes stiprināšanu starp Eiropas
semestri un ES fondu finansējumu.

Spēkā ir 2015.gada 17.augusta Ministru kabineta sēdē apstiprinātā nacionālā pozīcija Nr.1 “Par
nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāveic Grieķijai, lai stabilizētu situāciju, un nepieciešamajiem
lēmumiem Grieķijas makroekonomiskās korekcijas programmas noslēgšanai”.
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Latvijas nostāja neformālajā ECOFIN padomē4
Latvijas interesēs ir turpināt veicināt tālāku ekonomiskās un sociālās
konverģences procesu. Šajā procesā lielu lomu spēlē ES struktūrfondu līdzekļi,
kuriem ir arī stabilizējoša loma, īpaši ekonomikas lejupslīdes laikā, kas ir saistīts
ar nodrošinātu pastāvīgu un prognozējamu finansējuma plūsmu. Vienlaikus
nepieciešams ņemt vērā ES fondu ciklisko ietekmi uz ekonomiku.
Latvija atbalsta valstu specifisko rekomendāciju ciešāku sasaisti ar ES fondu
finansējumu, lai veicinātu strukturālo reformu ieviešanu, tādējādi arī pamatojot ES
struktūrfondu turpmāku nepieciešamību. Vienlaikus jāņem vērā daudzgadu
plānošanai nepieciešamā stabilitāte, laiks un finansiālās iespējas rekomendāciju
īstenošanai. Tāpat arī jāraugās, lai rekomendācijas būtu katrai valstij pielāgotas.
Uzskatām, ka ir jāspēj atrast līdzsvarots un pārdomāts mehānisms, lai vērtētu
progresu rekomendāciju īstenošanā un pieņemtu atbilstošu lēmumu par ES fondu
finansējuma apturēšanu vai pozitīviem stimuliem.
Pirmā darba sesija
Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšana: noteikumu un
institūciju mijiedarbība - diskusija
Pirmo darba sesiju tiek plānots uzsākt ar diskusiju, kurā dalībvalstu ministri un
centrālo banku vadītāji tiks aicināti apmainīties viedokļiem par EMU
padziļināšanu no fiskālās un ekonomikas politikas viedokļa.
Diskusija tiek balstīta uz Prezidentūras sagatavotā materiāla par noteikumu un
institūciju mijiedarbību EMU padziļināšanas kontekstā.
Dokumentā tiek iezīmēti būtiskākie faktori, no kuriem atkarīgas ir EMU
pārvaldības struktūras nākotnes prasības, tajā skaitā pašreizējo vienošanos
atbilstība (adequacy), kā arī turpmākie elementi saistībā ar EMU padziļināšanu,
t.i., pabeigšanas laiks (finality), laika noteikšana konkrētiem pasākumiem (timing)
un darbības sfēra (scope).

Spēkā ir nacionālā pozīcija Nr. 3 “Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi”, kas apstiprināta
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta sēdē un 2015.gada 16.decembra Saeimas Eiropas lietu komisijas
sēdē un pozīcija Nr. 1 “Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmu pēc 2020.gada”, kas apstiprināta
2016. gada 13.decembra Ministru kabineta sēdē
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Latvijas nostāja neformālajā ECOFIN padomē5
Vērtējot gan EK jau š.g. maijā ierosinātās idejas, gan indikācijas par drīzumā
gaidāmajiem dalībvalstu priekšlikumiem par EMU padziļināšanu, šobrīd Latvijas
nostāja balstās uz sekojošiem vispārējiem principiem:
−

Vienota ES un euro zona
Svarīgi, lai jaunas iniciatīvas sadarbībai un integrācijai neveido nevēlamu
fragmentāciju, neapdraud vienotas Eiropas projekta ideju. Jāsaglabā
atvērtība iepretim ne-Euro zonas valstīm, taču vienlaicīgi tas arī nedrīkst
bremzēt progresu Euro zonas stiprināšanai.

−

Efektivitāte
Jāvērtē, ko var darīt jau esošo instrumentu ietvaros, kas varētu efektīvi
darboties, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi. Uzlabojot pārvaldību, jāizvairās
no formālu/birokrātisku procesu un "smagnēju" jaunu institucionālu
veidojumu attīstības, funkciju dublēšanās, u.c.

−

Īstermiņā primāra pieņemto lēmumu un noteikumu ieviešana
EMU pilnveidošana galvenokārt ir nepieciešama nevis tāpēc, ka esošie
noteikumi ir "nepareizi", bet gan tāpēc, ka nopietnas problēmas ir ar to
ieviešanu nacionāli un uzraudzību ES līmenī. Tāpēc tuvākajos gados, kamēr
tiek meklēti jauni ilgtermiņa risinājumi situācijas uzlabošanai, ir
jākoncentrējas uz jau pieņemto noteikumu ievērošanu un vitāli
nepieciešamo strukturālo reformu īstenošanu dalībvalstīs. Līdz ar to
atbalstāmas ir visas īstermiņa iniciatīvas šajā virzienā – lielāka ES fondu
izmantošanas sasaiste ar strukturālo reformu īstenošanu, u.c.

−

Lielākas suverenitātes deleģēšana ES ilgtermiņā
Pirms paredzēt ES līmeņa risinājumu ar lielāku suverenitātes deleģēšanu
Briselei, jāskatās, vai un kā to var nodrošināt nacionālā līmenī. Tāpat
jāraugās, lai šādas jaunas iniciatīvas ir efektīvi ieviešamas un tas veicinās
euro zonas konkurētspēju un dalībvalstu konverģenci.

−

Jauniem ilgtermiņa risinājumiem jāparedz stingri kritēriji
Pirms risku pārdales jābūt pietiekošam progresam risku mazināšanā.
Nedrīkst pieļaut iniciatīvas, kas rada iespējas ļaunprātīgai situācijas
izmantošanai (moral hazard). Jebkurš atbalsts dalībvalstīm jāsniedz uz
stingriem un konkrētiem kritērijiem (conditionality). Šajā kontekstā
attiecībā uz ierosināto diskusiju par rules based vs institutions based
(noteikumu balstītu/institūciju balstītu) pieeju – jāizvēlas tāds pārvaldības
modelis, kas spēs nodrošināt šādu striktu kritēriju ieviešanu.

Spēkā ir nacionālā pozīcija Nr. 3 “Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi”, kas apstiprināta
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta sēdē un 2015.gada 16.decembra Saeimas Eiropas lietu komisijas
sēdē
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Kapitāla tirgu savienība (CMU): tehnoloģiskā inovācija un finanšu
regulējums - diskusija
Plānotas diskusijas, kurā dalībvalstu ministri tiks aicināti apmainīties viedokļiem
par tehnoloģisko inovāciju ietekmi uz banku sektora un kapitāla tirgu darbību,
attīstību un stabilitāti. Diskusija fokusēsies uz regulatīvās vides nepieciešamajām
izmaiņām.
Latvijas nostāja neformālajā ECOFIN padomē
Latvija atbalsta priekšlikumu pilnveidot nozares regulējumu atbilstoši
tehnoloģiskās attīstības tendencēm, nodrošinot nozares konkurētspēju un finanšu
tehnoloģiju uzņēmumu darbību ES vienotajā tirgū.
Latvija atbalsta pieeju, kas apvieno esošā regulējuma papildināšanu un jauna
speciāla regulējuma izstrādi. Ņemot vērā pārrobežu atšķirības dažādās jomās
(AML standarti, nodokļi, u.c.) atbalstāma būtu vienotu minimālu standartu
izstrāde, lai novērstu nevēlamu tiekšanos uz zemāku standartu (“race to the
bottom”) starp dalībvalstīm. Svarīgi atrast optimālo līdzsvaru starp ES līmeņa
iniciatīvām nozares attīstībai un konkurēstpējai dažādās jomās, kurās tas ir
nepieciešams, no vienas puses, un to, lai jaunie regulējumi nepalielinātu finanšu
stabilitātes, u.c. riskus un nevēlamu attīstību no otras puses, vienlaicīgi
nepalielinot administratīvo slogu un finanšu slogu jauno tehnoloģiju ieviesējiem.

Otrā darba sesija
Uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem digitālās ekonomikas izaicinājumi diskusija
Ministri tiks aicināti apspriest uzņēmumu aplikšanas ar nodokļiem
problēmjautājumus, kas saistīti ar digitālo ekonomiku. Ministri diskutēs, kā
modernizēt uzņēmumu ienākumu nodokļa noteikumus, lai tiktu ņemti vērā jaunie
uzņēmējdarbības modeļi, kur tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas.
Pasaules ekonomikas digitalizācijas rezultātā trūkumi pastāvošajos starptautiskajos
nodokļu noteikumos sniedzas tālāk par tradicionālajiem nodokļu izvairīšanās
problēmjautājumiem. Lai tos novērstu, ir iespējami: 1) ātri risinājumi (quick fixes),
piemēram, ieviešot noteiktus nodokļus/nodevas konkrētam darījuma veidam
(piemēram, nodokļu neuzlikšanas interneta reklāmām gadījumā – ieviešot
tiešsaistes reklāmas nodokli; ja nerezidenti sniedz liela apjoma dažādus digitālos
pakalpojumus konkrētajā jurisdikcijā, varētu izskatīt ieturējuma nodokļa vai
izlīdzināšanas nodevas ieviešanu par šiem darījumiem u.tml.), vai arī 2) pielietojot
DEKL_FMzino_120917.doc; Par 2017.gada 15.septembra Euro grupas un neformālajā 2017.gada 15.16.septembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem
jautājumiem
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visaptverošu pieeju un uzlabojot esošos noteikumus (comprehensive approach
building on the current rules).
Igaunijas Prezidentūra uzskata, ka visdaudzsološākā turpmākā rīcība būtu saistīta
ar esošo starptautisko uzņēmumu nodokļu noteikumu grozīšanu, lai novērstu
trūkumus, kā rezultātā uzņēmumu saņemtajai peļņai digitalizētajā ekonomikā
netiek godīgi uzlikti nodokļi. Iepriekšminētie grozījumi ietvertu pastāvīgās
pārstāvniecības (turpmāk - PP) jēdziena modifikāciju un peļņas attiecināšanu
jaunajai modificētajai PP, lai atspoguļotu tās radīto vērtību. Saskaņā ar šo pieeju
tiktu uzskatīts, ka uzņēmumam ir (virtuāla) PP tā darbības jurisdikcijā, ja tam šajā
jurisdikcijā ir nozīmīga digitāla klātbūtne, kaut arī tam nav fiziskas klātbūtnes.
Saskaņā ar šo visaptverošo pieeju starptautisko nodokļu noteikumi, kas ir labi
zināmi un diezgan labi darbojas, paliktu neskarti. Igaunijas Prezidentūra secina, ka
esošo starptautisko nodokļu noteikumu pielāgošanai visaptverošā veidā
nevajadzētu būt problemātiskākai, kā vienošanās panākšanai par vienotiem un
ātriem risinājumiem ārpus jau pastāvošajiem noteikumiem.
Lai nodrošinātu to, ka uzņēmumi necieš no nevienlīdzīgas konkurences, lai valstis
nezaudētu lielus nodokļu ieņēmumus un vienpusēji pasākumi neapdraudētu
Vienoto tirgu, nepieciešams novērst trūkumus starptautiskajos nodokļu
noteikumos, lai nodrošinātu, ka digitalizētās ekonomikas uzņēmumu pelņai tiek
godīgi uzlikti nodokļi.
Latvijas viedoklis neformālajā ECOFIN padomē
Latvija atbalsta diskusijas nepieciešamību par uzņēmumu aplikšanas ar
nodokļiem problēmjautājumiem, kas saistīti ar digitālo ekonomiku.
Latvija atbalsta diskusiju visaptverošas pieejas izmantošanā, kas paredz esošo
starptautisko nodokļu noteikumu grozīšanu un uzlabošanu (comprehensive
approach building on the current rules).
Muitas IT sistēmu izmaksu efektivitāte un ilgtspēja – viedokļu apmaiņa
Diskusijas mērķis ir veicināt debates par to, kāda būtu EK un dalībvalstu stratēģija
un nostāja attiecībā uz muitas informācijas sistēmu turpmāko attīstību un
uzturēšanu pēc Savienības muitas kodeksa ieviešanas (t.i. pēc 2020.gada),
izvērtējot priekšlikumu ilgtermiņā izstrādāt tikai centralizētos risinājumus (viens
risinājums visām dalībvalstīm), tos nododot uzturēšanai un administrēšanai
vienam izstrādātājam (vienotai IT aģentūrai).
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Latvijas nostāja neformālajā ECOFIN padomē
Latvija konceptuāli atbalsta priekšlikumu ilgtermiņa stratēģijai, kuras ietvarā
tiek paredzēts izstrādāt pēc iespējas centralizētus risinājumus muitas IT sistēmām,
kā arī priekšlikumu par esošo un nākotnē izstrādājamo centralizēto risinājumu
nodošanu administrēšanai vienotai IT aģentūrai.
Latvija uzskata, ka nepieciešams rūpīgi izvērtēt priekšlikuma izmaksas, kā arī
sistēmas un komponentes, uz kurām šāda stratēģija varētu attiekties (katrs
gadījums/katra sistēmas komponente jāvērtē individuāli).
Strādājot pie ilgtermiņa stratēģijas, Latvijai ir svarīgi, ka tiek saglabāta iespēja
arī nākotnē veidot savas nacionālās sistēmas, proti, dalībvalstīm jādod šādu
centralizēto risinājumu izmantošanas brīvība, ņemot vērā nacionālās prasības un
īpatnības, dažādu muitas un citu iesaistīto iestāžu sistēmu integrācijas pakāpi u.c.
aspektus, kuru dēļ centralizētā risinājuma izmantošana nebūtu vēlama un faktiski
nozīmētu “soli atpakaļ” elektroniskās vides nodrošināšanā.
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Latvijas delegācija
Delegācijas vadītājas:

Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministre (15.septembrī)
Baiba Bāne, valsts sekretāre (15.-16.septembrī)
Zoja Razmusa, Latvijas Bankas prezidenta vietniece

Delegācijas dalībnieki: Jurijs Spiridonovs, finanšu ministres padomnieks
Līga Kļaviņa, valsts sekretāres vietniece finanšu politikas
jautājumos (dalība arī Euro grupā)
Ilmārs Šņucins, valsts sekretāres vietnieks nodokļu,
muitas un grāmatvedības jautājumos
Juris Kravalis, Latvijas Bankas Starptautisko attiecību
un komunikācijas pārvaldes vadītājs
Agnese Timofejeva, Finanšu ministrijas Fiskālās
politikas departamenta direktora vietniece, Ekonomisko
un finanšu lietu nodaļas LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
vadītāja

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola
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2018
Sterinoviča
67083837, guna.sterinovica@fm.gov.lv
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