Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 20.februāra Euro grupas un 2017.gada 21.februāra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 20. un 21.februārī Briselē notiks Euro grupas un Eiropas Savienības
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme.
Euro grupas laikā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus
saistībā ar tematisko diskusiju izaugsmes un nodarbinātības kontekstā attiecībā uz
uzņēmējdarbības veikšanas vienkāršošanu, ekonomikas situāciju euro zonā,
vērtējot Eiropas Komisijas (EK) ziemas ekonomikas prognozes un Grieķijas esošo
situāciju.
ECOFIN sanāksmes laikā plānots vērtēt šādus jautājumus - nodokļu apiešanas
novēršanas direktīva (ATAD2), pieņemot vispārējo pieeju; kritēriju un procesa
vadība, lai izveidotu ES sarakstu jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties nodokļu
jomā, vērtējot esošo situāciju pēc Padomes secinājumu pieņemšanas 2016.gada
8.novembra ECOFIN sanāksmes laikā; gatavošanās G20 finanšu ministru un
centrālo banku vadītāju sanāksmei Bādenbādenē (Vācijā) š.g. 17.-18.martā,
apmainoties ar viedokļiem; Eiropas Komisijas atslogošana attiecībā uz 2015.gada
ES budžeta ieviešanu, apstiprinot Padomes rekomendāciju; ES budžeta vadlīnijas
2018.gadam, apstiprinot Padomes secinājumus.
Izvērstāka informācija par Euro grupas laikā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Tematiskā diskusija par izaugsmi un nodarbinātību - uzņēmējdarbības
veikšanas vienkāršošana
Sanāksmes laikā tiek plānota tematiskā diskusija par uzņēmējdarbības veikšanas
vienkāršošanu. Izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas kontekstā notika
diskusijas un tās ietvaros 2017.gada 30.janvāra Ekonomikas politikas komitejas
Euro zonas grupas formāta sanāksmē EK prezentēja ziņojumu Ease of doing
business (“Uzņēmējdarbības veikšanas vienkāršošana”).
Minētais ziņojums ir sagatavots, ņemot vērā, ka uzņēmējdarbības regulēšana un
valsts pārvaldes kvalitāte, veidojot uzņēmējdarbības veikšanas vienkāršošanu, ir
viena no strukturālo reformu galvenajām jomām. Tā ir arī EK prioritāte,
piemēram, Investīciju plāna trešā pīlāra, Labāka regulējuma programmas un
Deklasificēts saskaņā ar FM 30.10.2020. vēstulē Nr. 13.7-13/12/5730 (reģ. Nr. SAN-222) minēto
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Eiropas semestra kontekstā. Uzņēmējdarbības veikšanas vienkāršošanas jautājums
ir īpaši saistošs euro zonas valstīm jautājumu par ciklisko konverģenci un šoku
noturības ietvaros. Uzņēmējdarbības vienkāršošana tiek ietverta arī “Piecu
prezidentu ziņojumā1” un ES Padomes rekomendācijās euro zonas dalībvalstīm.
Kopumā ziņojumā atzīmēts, ka produktivitātes pieaugums euro zonas valstīs ir
zems, galvenais investīciju šķērslis ir uzņēmējdarbības regulējums un valsts
pārvaldes kvalitāte (piemēram, valsts pārvaldes darbības, t.sk., sniegto
pakalpojumu efektivitāte, birokrātisko šķēršļu mazināšana, produktivitāti
sekmējošu reformu veicināšana, konkurences un investīciju šķēršļu mazināšana
u.c.). Tiek arī norādīts, ka uzņēmējdarbību sekmējoša vide veicina valstu
ekonomisko stabilitāti. Euro zonā kopumā uzņēmējdarbības vienkāršošana ir
uzlabojusies, tomēr vēl arvien valstu starpā pastāv būtiskas atšķirības, turklāt tādas
ne-euro zonas valstis kā Dānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste uzrāda krietni
labākus rādītājus. Tāpat arī tiek atzīmēts, ka vadoties pēc Eurobarometra datiem
attiecībā uz valsts pārvaldes kvalitātes un biznesa uzsākšanas datiem valstu starpā,
pastāv būtiska atšķirība. Mazie un vidējie uzņēmumi ar šķēršļiem (piemēram,
valsts pārvaldes kvalitāte, biznesa uzsākšana, uzņēmējdarbības jomas
ierobežojumi, nodokļu iestāžu kvalitāte) sastopas biežāk nekā lielie uzņēmumi,
jaunie uzņēmumi mēdz būt nedaudz pozitīvāki nekā vecie uzņēmumi. Ziņojumā
politikas ietekmes kontekstā arī tiek atzīmēts, ka euro zonas valstu atšķirības
uzņēmējdarbības veikšanas vienkāršošanā var ietekmēt elastīgumu un izaugsmi
kopumā.
EK savā Uzņēmējdarbības veikšanas vienkāršošanas ziņojumā ir atzīmējusi, ka
efektīva varētu būt tāda pieeja, kas īpašu uzmanību velta konkrētām uzņēmumu
grupām. Tāpat arī tiek uzsvērts, ka reformām jābūt visaptverošām un jārīkojas ir
gan dalībvalstu, gan ES līmenī. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka ES Padomes valstu
specifisko rekomendāciju2 izpilde ir zema.
Latvijā izplatītākie instrumenti uzņēmējdarbības vides novērtēšanā ir Pasaules
Bankas starptautiskais pētījums Doing Business, kā arī Administratīvo procedūru
ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pētījums, ar kuru palīdzību tiek izzināts
uzņēmēju viedoklis par to darbību kavējošiem faktoriem un sagatavots veicamo
uzdevumu saraksts ikgadējā Latvijas Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas
pasākumu plāna ietvaros.
Latvijas nostāja Euro grupā
2015.gada 22.jūnijā publicētais ziņojums par labākas ekonomikas pārvaldības nākamo plānoto rīcību euro
zonā (tā saucamais Piecu prezidentu ziņojums attiecībā uz Ekonomikas un monetārās savienības tālāko
attīstību un stiprināšanu). Tas iekļauj virkni plānoto pasākumu, kuriem būtu jāstiprina euro zonas
pārvaldība tuvākajā un vidējā termiņā, kā arī ilgtermiņā līdz 2025.gadam. Piecu prezidentu ziņojums skaidri
norāda uz Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanu konkrēti euro zonā, tādējādi iezīmējot
signālu, ka euro zonas valstis grasās turpināt integrāciju neskatoties uz Apvienotās Karalistes (vai citu neeuro zonas valstu) plāniem, kā arī Grieķijas situācijas attīstību.
2
Vērtēšana tiek veikta Eiropas semestra ietvaros.
1
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Latvija pateicas EK par aktualizēto uzņēmējdarbības veikšanas vienkāršošanas
jautājumu un sagatavoto ziņojumu.
Latvija piekrīt EK paustajam, ka Eiropas semestris un ES Padomes valstu
specifiskās rekomendācijas dalībvalstīm var palīdzēt to reformu ieviešanā ar mērķi
turpināt stiprināt biznesa vidi. Attiecīgi Latvija turpina uzsākto darbu pie
2016.gada ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju īstenošanas tādās politiku
jomās kā maksātnespēja un valsts pārvalde.
Ekonomiskā situācija euro zonā – EK ziemas ekonomikas prognozes
Sanāksmes laikā tiek plānotas diskusijas par ekonomisko situāciju un
perspektīvām euro zonā, pamatojoties uz galvenajiem secinājumiem, kas tika
aktualizēti EK ziemas ekonomikas prognozēs.
EK norāda, ka ekonomikas atveseļošanās ir stabilāka, nekā tika prognozēts pirms
dažiem mēnešiem.
Aktuāls izaicinājums ir ieguldījumu īpatsvars IKP, kurš joprojām ir par diviem
procentu punktiem zemāks nekā 2000.gada sākumā. Bankas turpina cīnīties ar
zemo rentabilitāti, kas varētu ierobežot to spēju finansēt investīcijas. Nepietiekamo
investīciju līmeni atspoguļo arī euro zonas salīdzinoši lielais tekošā konta
pārpalikums, kas ir 3% no IKP. Līdzās tam, 2016.gadā bezdarba līmenis euro zonā
veidoja 9,6%, demonstrējot pakāpenisku aktivitātes pieaugumu.
Saskaņā ar ziemas prognozēm Latvijā 2017.gadā tiek sagaidīts 2,8% un 2018.gadā
3% IKP pieaugums, kas ir zemāk par Finanšu ministrijas (FM) prognozēto IKP
pieaugumu attiecīgi 3,2% un 3,4% apmērā. EK norāda, ka viņu prognozēm ir
spēcīgi lejupvērsti riski, kas lielā mērā izriet no ES fondu apguves kavēšanās.
Latvijas vispārējās valdības budžeta bilanci 2016.gadam EK novērtēja kā
sabalansētu (0,0 % no IKP, iepriekš rudenī prognozējot deficītu 0,8 % no IKP),
kas atbilst FM š.g. janvārī veiktajam operatīvajam novērtējumam (0,0-0,2 % no
IKP). Precizējoties atsevišķu korekciju pozīcijām (atbilstoši Lauku atbalsta
dienesta faktiski veiktajiem maksājumiem precizējās līdzfinansējuma likme
Eiropas Lauksaimniecības Garantiju Fonda finansējumam) – pašreizējais (š.g.
14.februāra dati) FM vispārējās valdības budžeta bilances novērtējums atbilst 0,0
% no IKP. Oficiālie dati par vispārējās valdības budžeta deficīta līmeni 2016.gadā
būs pieejami š.g. aprīlī, kad būs pabeigti aprēķini par visiem vispārējās valdības
sektora darījumiem.
EK atjaunotajās prognozēs precīzi minēti arī galvenie 2016.gada bilances
uzlabojuma iemesli (labāka nodokļu izpilde (PVN un UIN), virsplāna ne-nodokļu
ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, zemāki maksājumi
ES budžetā, kā arī zemākas par iepriekš plānoto struktūrfondu investīcijas).
EK atjaunotajās prognozēs ir nedaudz uzlabojusi Latvijas 2017. un 2018.gada
bilances prognozes, tādejādi pietuvinot tās VTBIL (vidēja termiņa budžeta ietvara
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likums) norādītajam. EK prognožu uzlabošanas pamatā bija arī 2016.gada
indikācijas labākai nodokļu iekasējamībai.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Grieķija – esošā situācija
Sanāksmes laikā tiek plānots apspriest Trešās ekonomikas stabilizācijas
programmas Grieķijai (turpmāk - programma) pašreizējo situāciju attiecībā uz otro
pārskata misiju.
Pašlaik nav panākta vienošanās par otro pārskatu un progress ir ierobežots.
Joprojām pastāv vairāki neatrisināti jautājumi, kas kavē panākt vienošanos starp
visām iesaistītajām pusēm – darba tirgus reforma (koplīgumu slēgšana, masveida
atlaišana un arodbiedrību regulējums), enerģijas tirgus liberalizācijas pasākumi,
privatizācijas fonds, kā arī budžeta primārās bilances mērķa sasniegšana 3,5% no
IKP 2018.gadam (fiskālais iztrūkums 2018.gadā 0,4% apmērā no IKP).
Līdz šim mērķis bija panākt vienošanos starp visām iesaistītajām pusēm Starptautisko Valūtas fondu (SVF), ES kreditoriem un Grieķiju - līdz š.g.
20.februāra Euro grupai, ko nosaka vairāki faktori -viens no būtiskajiem faktoriem
ir vēlēšanas, kas norisināsies vairākās ES dalībvalstīs - Nīderlandē, Francijā un
Vācijā. Tāpat Grieķijas valdības vēlme ir pēc iespējas ātrāk pabeigt Trešās
stabilizācijas programmas otrā pārskata noslēgšanu, lai varētu uzsākt izvērtējumu
par iespējamo Grieķijas valdības obligāciju iekļaušanu Eiropas Centrālās bankas
kvantitatīvās mīkstināšanas (Quantitative Easing) programmā 2017.gada pirmajā
ceturksnī. Kritiskais brīdis ir Grieķijas maksājuma termiņš kreditoriem š.g. jūlijā
7 miljrd. euro apmērā. Tomēr pastāv liela iespēja, ka vienošanās netiks panākta
līdz martam vai līdz pat aprīlim. Galvenās SVF prasības, lai piedalītos programmā,
ir Grieķijas budžeta primārās bilances mērķa sasniegšana 1,5% no IKP
2018.gadam (fiskālais iztrūkums 2018.gadā 0,4% apmērā no IKP) un parāda
ilgtspēja (pēc SVF analīzes aplēsēm, Grieķijas parāds palielināsies līdz 275% no
IKP līdz 2060. gadam). Saskaņā ar SVF nosacījumiem, fonds nevar finansēt
palīdzības programmas, ja parāds nav ilgtspējīgs, tāpēc SVF aicina meklēt
rasinājumus parāda ilgtspējas nodrošināšanai.
Programma ilgs līdz 2018.gada 20.augustam un kopumā Grieķija programmas
ietvaros ir saņēmusi 31,7 mljrd. euro no pieejamiem 86 mljrd. euro.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
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Jāatzīmē, ka līdzšinējā 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 Eiropas
Stabilitātes mehānismā.
Informācija par ECOFIN sanāksmē plānotajiem jautājumiem:
Nodokļu apiešanas novēršanas direktīva (ATAD2) – vispārējā pieeja
Sanāksmes laikā plānots panākt vispārējo pieeju par priekšlikumu Padomes
Direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/1164 (ATAD1) attiecībā uz
hibrīdajām neatbilstībām ar trešajām valstīm (ATAD2), balstoties uz Maltas
prezidentūras kompromisa tekstu, kurš pamatā balstās uz Slovākijas prezidentūras
kompromisa tekstu, par kuru atbalstoša diskusija jau notika 2016.gada 6.decembra
ECOFIN sanāksmē.
ATAD2 priekšlikums 2016.gada 6.decembra ECOFIN sanāksmes laikā kopumā
saņēma finanšu ministru atbalstu, izņemot attiecībā uz 9.panta 4.daļas b) un c)
punktiem, kas saistīti ar izņēmuma (carve-out) noteikumiem4 un attiecībā uz
ieviešanas datumu. Par šiem atvērtajiem jautājumiem vairākkārt ir notikušas
Finanšu padomnieku/atašeju sanāksmes, kurās gan Slovākijas, gan Maltas
prezidentūra piedāvāja izskatīšanai kompromisa redakciju. Par joprojām
palikušajiem atvērtajiem jautājumiem plānots panākt vienošanos šīs ECOFIN
sanāksmes laikā, lai izdotos pieņemt vispārējo pieeju.
2016.gada 25.oktobrī EK nāca klājā ar priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko
groza Direktīvu (ES) 2016/1164 (ATAD1) attiecībā uz hibrīdajām neatbilstībām ar
trešajām valstīm (ATAD2).
ATAD2 priekšlikums ir atbilde uz 2016.gada 12.jūlija ECOFIN Padomes
paziņojumā (pievienots, kad tika panākta vienošanās par ATAD1) ietverto
aicinājumu Eiropas Komisijai līdz 2016.gada oktobrim nākt klajā ar priekšlikumu
attiecībā uz hibrīdajām neatbilstībām, kur iesaistītas trešās valstis, un kas
paredzētu ne mazāk efektīvus noteikumus kā tie, kas iekļauti Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojuma par nodokļu bāzes
samazināšanu un peļņas pārnešanu (BEPS) 2.rīcībā (hibrīdās neatbilstības).
Aicinājums ietvēra arī mērķi panākt vienošanos par jautājumu līdz 2016.gada
beigām.
ATAD2 priekšlikums
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”.
4
Izņēmumu norma attiecas uz regulēto industriju, saistīti ar kapitāla atbilstības prasībām, kā arī finanšu
tirgotājiem.
3
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Hibrīdo neatbilstību noteikumu piemēro tikai tad, ja pastāv neatbilstība starp
nodokļu maksātāju un saistītu uzņēmumu vai ja pastāv strukturēti pasākumi starp
iesaistītajām pusēm.
ATAD2 priekšlikums attiecas uz četrām plašām hibrīdo neatbilstību situācijām:
• hibrīdo finanšu instrumentu neatbilstības;
• hibrīdās neatbilstības, kas rodas, attiecinot atšķirīgus maksājumus, kas
veikti patstāvīgajai pārstāvniecībai vai hibrīdajai vienībai;
• hibrīdās neatbilstības, kas rodas no hibrīdo vienību veiktajiem
maksājumiem tās īpašniekiem vai noteiktajiem maksājumiem starp galveno
biroju un pastāvīgo pārstāvniecību, vai starp divām vai vairākām
pastāvīgajām pārstāvniecībām;
• dubulta atskaitīšana, kas rodas no maksājumiem, ko veikusi hibrīdā vienība
vai pastāvīgā pārstāvniecība.
Šobrīd atvērtie diskusiju jautājumi:
• ATAD2 1.panta 4.daļa, ar ko tiek aizstāts ATAD1 9.pants, kas
piedāvātajā redakcijā ietver 9.panta 4.daļu, tās b) punktu (Optional
carve-out rules):
Priekšlikums paredz izņēmuma noteikumus, kas ir atbilstoši OECD BEPS
ziņojuma 2.rīcības pasākumam par hibrīdajām neatbilstībām, tomēr ir dalībvalstis,
kas šai normai nepiekrīt.
9.panta 4.daļas b) punkts
Izņēmumi attiecībā uz banku sektoru.
9.panta 4.daļas c) punkts (vairs netiek atsevišķi izdalīts) 2.panta 9.daļa papildināta
ar i.punktu.
Izņēmumu norma norāda, ka finanšu tirgotājiem ATAD 2 nepiemēro. Attiecīgi c)
punktam vairāk precizējošs raksturs, nodrošina, ka finanšu tirgotāji maksā nodokli
no to patiesā guvuma par starpniecību, nodrošina direktīvas nepareizu
piemērošanu. Tādējādi Maltas prezidentūra ir precizējusi 2.panta 9.daļu.
• Ieviešanas datums (ATAD2 1. panta 7. daļa un 2. pants):
Viena no dalībvalstīm5 ir aicinājusi atlikt ATAD2 transponēšanas termiņu līdz
2024.gada 1.janvārim. Daļa dalībvalstu6 uzskata, ka šīs direktīvas piemērošana ir
jāuzsāk vienlaicīgi ar ATAD1 (2019.gada 1.janvāris).
Latvijas nostāja ECOFIN padomē7

Nīderlande
Dānija, Francija, Vācija, Itālija, Īrija, Austrija, Slovēnija, Zviedrija un Igaunija.
7
Spēkā ir 2016.gada. 5.decembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātā nacionālā pozīcija Nr.1 “Par
Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/1164 attiecībā uz hibrīdajām
neatbilstībām ar trešajām valstīm”
5
6
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Latvija pilnībā atbalsta turpmākus centienus cīņai pret izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu gan globālā, gan ES līmenī, un tādēļ
kopumā atbalsta piedāvātā ATAD2 priekšlikuma mērķi.
Latvija kopumā atbalsta ATAD2 priekšlikuma elementus, kas izriet no OECD
BEPS 2.aktivitātes secinājumiem.
Latvija kopumā atbalsta Maltas prezidentūras piedāvāto kompromisa teksta
redakciju, ņemot vērā, ka piedāvātais priekšlikums ir saskaņā ar OECD BEPS
ziņojuma 2.aktiviāti par hibrīdajām neatbilstībām.
Attiecībā uz atvērtajiem diskusiju jautājumiem Latvijas nostāja ir šāda:
• ATAD2 1.panta 4.daļa, ar ko tiek aizstāts ATAD1 9.pants, kas piedāvātajā
redakcijā ietver 9.panta 4.daļu, tās b) punktu (Optional carve-out rules):
9.panta 4.daļas b) punkts
Latvija kopumā atbalsta minētā punkta atstāšanu direktīvas tekstā precizētajā
versijā, vienlaikus saglabājot elastību attiecībā uz potenciālu kompromisa
meklēšanu.
9.panta 4.daļas c) punkts (vairs netiek atsevišķi izdalīts) 2.panta 9.daļa papildināta
ar i. punktu.
Latvija atbalsta punkta izslēgšanu, precizējot izpratni, ka finanšu tirgotāji ir ārpus
ATAD2, nevis saņem īpašu atbrīvojumu.
• ATAD2 priekšlikuma 1.panta 7.daļa un 2.pants (ieviešanas datums).
Latvija ir atvērta attiecībā uz kompromisa meklējumiem direktīvas piemērošanas
uzsākšanas datuma kontekstā.
Ņemot vērā potenciāli būtiskās izmaiņas, kuras būs jāveic dalībvalstīm tiesību
aktos un vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību rīkoties cīņā pret nodokļu
nemaksāšanu nodrošinot vienotu, ātru un visaptverošu īstenošanu jautājumos, kas
izriet no hibrīdneatbilstībām, Latvija uzskata, ka Maltas prezidentūras
piedāvājums ir saprātīgs kompromiss.
Dažādi – aktuālie tiesību aktu priekšlikumi – Prezidentūras informācija
Sanāksmes laikā Prezidentūra informēs
priekšlikumiem finanšu pakalpojumu jomā.

par

aktuālākajiem

tiesību aktu

Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Kritēriju un procesa vadība, lai izveidotu ES sarakstu jurisdikcijām, kas
nevēlas sadarboties nodokļu jomā – esošā situācija pēc Padomes secinājumu
pieņemšanas 2016.gada 8.novembra ECOFIN sanāksmes laikā
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Sanāksmē plānots pieņemt zināšanai ziņojumu par paveikto kopš 2016.gada
8.novembra Padomes secinājumiem par ES nesadarbojošos jurisdikciju saraksta
nodokļu vajadzībām izstrādes kritērijiem un procesu (turpmāk – Padomes
secinājumi). Iespējams, ka šis jautājums tiek iekļauts ECOFIN darba kārtības false
B punktā (apstiprināšana bez diskusijām), ja viena dalībvalsts8 atceļ savu
rezervāciju attiecībā uz 2.2. kritēriju (prasība neveicināt ārzonu struktūras, kuru
mērķis ir piesaistīt tādu peļņu, kas neatspoguļo reālu ekonomisko darbību).
2016.gada 25.maija Padomes secinājumos par efektīvas nodokļu uzlikšanas ārējo
stratēģiju un EK rekomendācijām par nodokļu nolīgumu ļaunprātīgas
izmantošanas pretpasākumu ieviešanu, Rīcības kodeksa (uzņēmējdarbības
nodokļi) darba grupa (Rīcības kodeksa grupa) tika aicināta 2016.gada septembrī
uzsākt darbu pie kopīga ES nesadarbojošos jurisdikciju saraksta izstrādes, kā arī,
balstoties uz EK sākotnējo izvērtējumu, noteikt valstis, ar kurām būtu jāuzsāk
dialogs. Šī pasākuma mērķis ir izveidot ES nesadarbojošos jurisdikciju sarakstu un
izpētīt potenciālos ES līmeņa pretpasākumus, ko Padome varētu apstiprināt līdz
2017.gada beigām. Šie pretpasākumi varētu tikt ieviesti gan nodokļu, gan nenodokļu jomā.
Esošā situācija
2016.gada 8.novembrī tika pieņemti Padomes secinājumi. Padome deva mandātu
Rīcības kodeksa grupai, ar EK un Padomes Ģenerālsekretariāta atbalstu, veikt un
pārraudzīt jurisdikciju izvērtēšanas procesu.
Sekojot dotajam uzdevumam Rīcības kodeksa grupa:
• 2016.gada novembrī pabeidza darbu pie izvērtējamo jurisdikciju atlases;
• 2017.gada 25.janvārī vienojās par jurisdikcijām izsūtāmās vēstules projektu
un kopējiem komunikācijas virzieniem. Rīcības kodeksa grupas vadītāja
parakstītas vēstules atlasītajām jurisdikcijām tika nosūtītas 2017.gada
janvāra beigās;
• izstrādāja “Izvērtēšanas noteikumus”, kuros ietverti izvērtēšanas procesa
praktiskie aspekti un izvērtēšanas kritēriju piemērošanas vadlīnijas.
Attiecībā uz 2.2.kritērija piemērošanas tvērumu
Ņemot vērā, ka Rīcības kodeksa grupai tika uzdots nodefinēt 2.2.kritērija (prasība
neveicināt ārzonu struktūras, kuru mērķis ir piesaistīt tādu peļņu, kas neatspoguļo
reālu ekonomisko darbību) piemērošanas tvērumu un, šajā sakarā, izvērtēt UIN
(uzņēmumu ienākuma nodokļa) sistēmas neesamību vai gandrīz 0% UIN likmes
piemērošanu kā iespējamu indikatoru, diskusijas par šo jautājumu tika organizētas
vairākās Rīcības kodeksa grupas sanāksmēs. Maltas prezidentūras piedāvājums
paredz, ka UIN sistēmas neesamība un gandrīz 0% UIN likmes piemērošana
jurisdikcijā ir kā gateway (filtra) kritērijs, lai uzsāktu jurisdikcijas piemērotās
nodokļu sistēmas izvērtēšanu atbilstoši Rīcības kodeksa kritērijiem. Zviedrija ir
Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas Zviedrijai ir parlamentārā atruna. ECOFIN sanāksmes laikā varētu
sekot vienpusējs Apvienotās Karalistes paziņojums ar atsevišķu viedokli.
8
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pieteikusi parlamentāro atrunu par tekstu, kas skaidro 2.2.kritērija piemērošanas
tvērumu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija kopumā atbalsta darbu pie kopēja ES nesadarbojošos jurisdikciju
saraksta izstrādes.
Latvija
pieņem
zināšanai
ziņojumu
par
paveikto
kopš
2016. gada 8. novembra Padomes secinājumu pieņemšanas. Attiecībā uz
2.2.kritērija piemērošanas tvērumu Latvija, kompromisa vārdā, var piekrist
Maltas prezidentūras piedāvātajai pieejai, kas, nosaka UIN sistēmas neesamību un
gandrīz 0% UIN likmes piemērošanu jurisdikcijā kā gateway (filtra) kritēriju, lai
uzsāktu jurisdikcijā piemērotās nodokļu sistēmas izvērtēšanu atbilstoši Rīcības
kodeksa kritērijiem. Latvijas pozīcija, galvenokārt, ir balstīta uz to, ka Rīcības
kodeksa kritēriji ir visiem zināmi un jau vairāk nekā 20 gadus tiek izmantoti ES
dalībvalstu potenciāli kaitīgu nodokļu priekšrocību režīmu izvērtēšanai.
Gatavošanās G209 finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmei
Bādenbādenē (Vācijā) š.g. 17.-18.martā – viedokļu apmaiņa
Plānots, ka ECOFIN Padome deleģēs Ekonomikas un finanšu komiteju (EFC)
strādāt pie ES kopīgās nostājas pabeigšanas, gatavojoties š.g. 17.-18.marta G20
finanšu ministru un centrālo banku sanāksmei Bādenbādenē.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta EFC nominēšanu darbam pie ES kopīgās nostājas pabeigšanas.
Eiropas Komisijas atslogošana attiecībā uz 2015.gada ES budžeta ieviešanu –
Padomes rekomendācija
Sanāksmes laikā plānots apstiprināt Padomes rekomendāciju Eiropas Parlamentam
par EK atslogošanu saistībā ar 2015.saimnieciskā gada ES budžeta izpildi.
Rekomendācija ir izstrādāta, balstoties uz Revīzijas palātas gada pārskatu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē10
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.
10
Uz š.g. 20.februāra MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Padomes
rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar
2015.saimnieciskā gada budžeta izpildi”
9
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Latvija kopumā atbalsta rekomendācijas projektu par 2015.gada ES budžeta
izpildi.
Latvija uzskata, ka Rekomendāciju projektā ietvertie Padomes apsvērumi ir
pamatoti un sniedz pilnvērtīgu novērtējumu par 2015.finanšu gada ES budžeta
izpildi, lai Eiropas Parlaments to varētu izmantot atslogojuma sniegšanai EK,
tādējādi apstiprinot, ka EK ir tiesīga slēgt visus ES ienākumu un izdevumu kontus
par 2015.saimniecisko gadu.
ES budžeta vadlīnijas 2018.gadam – Padomes secinājumi
Sanāksmes laikā plānots apstiprināt Padomes secinājumus par ES 2018.gada
budžeta vadlīnijām. Katru gadu Padome pirms ikgadējā budžeta procedūras
izstrādā pamatnostādnes, lai iezīmētu prioritātes nākamajam finanšu gadam un
sniegtu vadlīnijas EK , izstrādājot nākamā gada budžeta projektu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē11
Latvija atbalsta secinājumu projektu par ES 2018.gada budžeta vadlīnijām.
Latvija kā būtiskāko uzsver, ka arī nākamā gada ES budžetā ir jāievēro līdzsvars
starp tradicionālajām politikām un jauniem izaicinājumiem. Līdz ar to Latvija
atbalsta Padomes secinājumos noteikto par to, ka 2018.gada ES budžetā ir
jāapstiprina saprātīgas rezerves neparedzētiem gadījumiem un atbilstošu resursu
apjomu ir nepieciešams ieplānot programmām, kuras veicina izaugsmi,
nodarbinātību un rada līdzvērtīgus konkurētspējas apstākļus ES, respektējot jau
iepriekš uzņemtās saistības.

Uz š.g. 20.februāra MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Padomes
secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2018.gada budžeta vadlīnijām”
11

DEKL_FMzino_200217.doc; Par 2017.gada 20.februāra Euro grupas un 2017.gada 21.februāra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

11
Ierobežotas pieejamības informācija
NAV KLASIFICĒTS

Latvijas delegācija
Delegācijas vadītāja
Euro grupas/ECOFIN laikā:
Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministre
Delegācijas dalībnieki:
Sanita Pavļuta-Deslandes, pastāvīgā pārstāve, ārkārtējā
un pilnvarotā vēstniece ES
Arno Pjatkins, finanšu ministres padomnieks
Baiba Bāne, valsts sekretāre
Līga Kļaviņa, valsts sekretāres vietniece finanšu politikas
jautājumos
Agnese Timofejeva, Finanšu ministrijas Fiskālās
politikas departamenta direktora vietniece, Ekonomisko
un finanšu lietu nodaļas LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
vadītāja
Andis Kokenbergs, Finanšu ministrijas
padomnieks LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

nozares

Armands Tapiņš, Finanšu ministrijas
padomnieks LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

nozares

Antra Trenko, Latvijas Bankas nozares padomniece LR
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola
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