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Priekšlikums
PADOMES LĒMUMS
par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu grozījumu
protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz
līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.

PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS
Pēc tam, kad tika pieņemta Padomes Direktīva 2003/48/EK (Uzkrājumu nodokļa
direktīva), un lai saglabātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ekonomikas
dalībniekiem, ES parakstīja nolīgumus ar Šveici, Andoru, Lihtenšteinu, Monako un
Sanmarīno, kuros paredzēti pasākumi, kas ir līdzvērtīgi minētajā Direktīvā
noteiktajiem pasākumiem. Dalībvalstis parakstīja nolīgumus arī ar Apvienotās
Karalistes un Nīderlandes atkarīgajām teritorijām.
Pavisam nesen arī starptautiskā līmenī tika atzīta automātiska informācijas apmaiņa
kā līdzeklis cīņā pret pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas, kas nodrošina pilnīgu nodokļu pārredzamību un nodokļu administrāciju
sadarbību visā pasaulē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)
saņēma G20 pilnvaras izstrādāt vienotu globālo standartu finanšu konta informācijas
automātiskai apmaiņai (globālais standarts). ESAO Padome publiskoja globālo
standartu 2014. gada jūlijā.
Pēc tam, kad tika pieņemts priekšlikums atjaunināt Uzkrājumu nodokļa direktīvu,
Komisija 2011. gada 17. jūnijā pieņēma ieteikumu par pilnvarām sākt sarunas ar
Šveici, Lihtenšteinu, Andoru, Monako un Sanmarīno, lai uzlabotu ES nolīgumus ar
šīm valstīm atbilstoši norisēm starptautiskā līmenī un nodrošinātu, ka tās turpina
piemērot pasākumus, kas ir līdzvērtīgi Eiropas Savienībā pastāvošajiem. Padome
2013. gada 14. maijā panāca vienošanos par sarunu pilnvarām un secināja, ka sarunas
ir jāsaskaņo ar jaunākajām norisēm pasaules līmenī, proti, vienošanos veicināt
automātisku informācijas apmaiņu kā starptautisku standartu.
Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā
pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,
uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt informācijas automātisku apmaiņu kā
pārredzamības un nodokļu informācijas apmaiņas standartu Eiropas un starptautiskā
līmenī nākotnē.
Pamatojoties uz priekšlikumu, ar ko Komisija nāca klajā 2013. gada jūnijā, Padome
2014. gada 9. decembrī pieņēma Direktīvu 2014/107/ES, ar kuru groza Direktīvu
2011/16/ES un paplašina obligāto automātisko informācijas apmaiņu starp ES
nodokļu iestādēm, attiecinot to uz visiem finanšu datiem saskaņā ar globālo
standartu. Šie grozījumi nodrošina saskaņotu, konsekventu un visaptverošu
Savienības mēroga pieeju finanšu konta informācijas automātiskai apmaiņai iekšējā
tirgū.
Tā kā Direktīvas 2014/107/ES darbības joma ir plašāka nekā Direktīvas 2003/48/EK
darbības joma un tajā paredzēts, ka gadījumos, kad darbības jomas pārklājas, jāvadās
pēc Direktīvas 2014/107/ES noteikumiem, Padome 2015. gada 10. novembrī,
pamatojoties uz Komisijas 2015. gada 18. marta priekšlikumu, pieņēma Direktīvu
(ES) 2015/2060, ar ko atceļ Direktīvu 2003/48/EK.
Lai minimizētu izmaksas un administratīvo slogu gan nodokļu administrācijām, gan
ekonomikas dalībniekiem, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka grozījumi pašreizējā
uzkrājumu nodokļa nolīgumā ar Monako atbilst ES un starptautiskās attīstības
tendencēm. Tas uzlabos nodokļu pārredzamību Eiropā un kalpos par juridisko
pamatu ESAO globālā standarta par automātisko informācijas apmaiņu īstenošanai
Monako un ES attiecībās.
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2.

JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE
Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību
115. pants saistībā ar tā 218. panta 5. punktu un 8. punkta otro daļu. Materiālais
juridiskais pamats ir LESD 115. pants.
Ar 1. panta 1. punktu grozījumu protokolā, kas pievienots šim Padomes lēmuma
priekšlikumam, tiek mainīts esošā nolīguma nosaukums, lai labāk atspoguļotu
nolīguma saturu, kas grozīts ar minēto grozījumu protokolu.
Ar grozījumu protokola 1. panta 2. punktu pašreizējā nolīguma esošie panti un
pielikumi tiek aizstāti ar jaunu noteikumu kopumu, kas sastāv no 10 pantiem, I
pielikumu, kurā atspoguļots ESAO Kopējais ziņošanas standarts, kas ir daļa no
globālā standarta, II pielikumu, kurā atspoguļotas ESAO Komentāru par globālo
standartu svarīgas daļas, III pielikumu, kurā izklāstīti datu aizsardzības noteikumi
attiecībā uz datu ievākšanu un datu apmaiņu saskaņā ar nolīgumu, un IV pielikumu,
kurā norādītas Sanmarīno un katras dalībvalsts Kompetentās iestādes. Jaunajos
pantos atspoguļoti ESAO Kompetentās iestādes nolīguma globālā standarta
īstenošanai parauga panti, kuri ir nedaudz pielāgoti, lai ņemtu vērā ES nolīguma
konkrēto juridisko kontekstu. 5. pantā ir ietverti pilns to noteikumu kopums, kuri
attiecas uz informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma un kuri atbilst ESAO nodokļu
paraugkonvencijas jaunākajai redakcijai. 6. pantā ir ietverti detalizēti noteikumi par
datu aizsardzību, ņemot vērā arī apstākli, ka nav pieņemts atbilstības lēmums par
Monako datu aizsardzības līmeni salīdzinājumā ar ES prasībām. 7. pantā ir paredzēts
apspriežu papildu posms, pirms kāda no dalībvalstīm vai Monako apņemas apturēt
nolīguma darbību. 8. pantā ir paredzēti noteikumi par nolīguma grozījumiem, tostarp
ātras reaģēšanas mehānisms globālā standarta grozījumu provizoriskai piemērošanai,
ko veic kāda no Līgumslēdzējām pusēm, ja otra puse tam piekrīt. 10. pantā ir definēta
teritoriālā darbības joma.
I pielikumā ir izmantots gan ESAO Kopējais ziņošanas standarts, gan Direktīvas par
administratīvo sadarbību I pielikums. Ar II pielikumu tiek īstenotas ESAO
Komentāru par Kopējo ziņošanas standartu svarīgākās daļas, un tas atbilst Direktīvas
par administratīvo sadarbību II pielikumam. Nelielas novirzes no Direktīvas par
administratīvo sadarbību I vai II pielikuma pamato teksta atkārtota saskaņošana ar
ESAO Kopējo ziņošanas standartu, ko ir pieprasījuši sarunvedēji no Monako puses,
un to, ka Monako, tāpat kā Šveice un Andora, apņēmās starptautiskā līmenī ieviest
Kopējo ziņošanas standartu ar viena gada nobīdi salīdzinājumā ar gandrīz visām
dalībvalstīm (tikai uz Austriju direktīvā ir noteikta līdzīga nobīde, kas tai ir atzīta
saskaņā ar direktīvas I pielikuma X sadaļu). Neraugoties uz jautājumiem, kas saistīti
ar piemērošanas datumiem, novirzes attiecas uz šādiem punktiem.
1. I iedaļas E punktā atsauce uz ziņošanu par dzimšanas vietu ir saskaņota ar Kopējo
ziņošanas standartu.
2. Dažas attiecīgās iespējas, kas paredzētas Komentāros par Kopējo ziņošanas
standartu un Direktīvā par administratīvo sadarbību, ir atstātas katras dalībvalsts un
Monako ziņā un nav tieši aplūkotas nolīgumā. Tā vietā ir uzlikts pienākums
dalībvalstīm un Monako paziņot cita citai un Komisijai par to, vai tās ir izmantojušas
kādu konkrētu iespēju.
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3. “Starptautiskas organizācijas” un “Centrālās bankas” definīcijas VIII iedaļas
B punkta 3. un 4. apakšpunktā ir saskaņotas ar Kopējo ziņošanas standartu, lai tās
varētu piemērot arī saistībā ar Pasīvu nefinanšu vienību atbrīvojumu no
caurskatāmības VIII iedaļas D punkta 9. apakšpunkta c) punktā.
4. II pielikumā “Finanšu iestādes rezidences vietas” definīcija ir saskaņota ar
Komentāriem par Kopējo ziņošanas standartu, lai attiecinātu to uz gadījumiem, kad ir
jānosaka citas Finanšu iestādes rezidences vieta, piemēram, Pasīvu nefinanšu vienību
caurskatāmības nolūkā.
III pielikums ir iekļauts, lai ar papildu datu aizsardzības noteikumiem papildinātu 6.
panta noteikumus par datu aizsardzību, ņemot vērā apstākli, ka nav pieņemts
atbilstības lēmums par Monako datu aizsardzības līmeni salīdzinājumā ar ES
prasībām.
Grozījumu protokola 2. pantā ir ietverti noteikumi par nolīguma grozījumu stāšanos
spēkā un piemērošanu. Puses ir vienojušās, ka Monako ievēros savas starptautiskās
saistības attiecībā uz laika grafiku automātiskai informācijas apmaiņai saskaņā ar
globālo standartu, jo šīs saistības bija paziņotas globālajam forumam, kas nozīmē
pirmo apmaiņu ar informāciju 2018. gadā par informāciju, kas savākta 2017. gadā.
Ņemot vērā grūtības nodrošināt, ka grozījumu protokola 2. panta 1. un 2. punktā
paredzētā oficiālā spēkā stāšanās procedūra tiek ieviesta laicīgi, lai nodrošinātu šo
saistību ievērošanu, Puses 2. panta 3. punktā vienojās par grozījumu protokola
provizorisku piemērošanu no 2017. gada 1. janvāra ar nosacījumu, ka katra Puse ir
paziņojusi par savu iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas šādai
provizoriskai piemērošanai; attiecībā uz Savienību tās ir noteiktas LESD 218. panta
5. punktā. Grozījumu protokola 2. panta punktā aplūkoti jautājumi par pāreju no
esošā nolīguma uz grozīto nolīgumu attiecībā uz informācijas pieprasījumiem,
ieturētā nodokļa kredītiem, kas pieejami faktiskajiem īpašniekiem, Monako ieturētā
nodokļa galīgajiem maksājumiem dalībvalstīm un galīgo informācijas apmaiņu
brīvprātīgās atklātības ietvaros.
3. pantā ir ietverts protokols par papildu aizsardzības pasākumiem saistībā ar
informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma. Tekstā precizēts, ka nav liegta apmaiņa,
pamatojoties uz grupas pieprasījumu. Šis Protokols par papildu aizsardzības
pasākumiem ir saskaņā ar principiem, ko piemēro globālais forums attiecībā uz
noteikumu par informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma atbilstības pārbaudi.
4. pantā ir uzskaitītas valodas, kurās ir parakstīts grozījumu protokols.
Pārskatīto nolīgumu papildina četras Līgumslēdzēju pušu kopīgās deklarācijas.
Pirmajā kopīgajā deklarācijā ir atkārtoti apstiprināta Direktīvas 2014/107/ES, ar ko
groza Direktīvu 2011/16/ES, noteikumu un Savienības un Monako pārskatītā
nolīguma, kā arī četru citu pārskatīto nolīgumu, ko Savienība jau parakstījusi ar
Šveici, Lihtenšteinu, Sanmarīno un Andoru, atbilstība globālajam standartam.
Otrā un trešā kopīgā deklarācija veido saikni attiecīgi ar Komentāriem par globālo
standartu un 26. pantu ESAO Paraugkonvencijā par nodokļu uzlikšanu ienākumiem
un kapitālam.
Ceturtajā deklarācijā ir skatīti grozījumu protokola 2. panta 3. punktā paredzētās
provizoriskās piemērošanas praktiskie aspekti.
Šajā priekšlikumā ir paredzēti tikai pasākumi, kas ir vajadzīgi un ir piemēroti
paredzēto mērķu sasniegšanai.
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3.

EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM
PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI
Ar grozījumu protokolu īsteno globālo standartu ES dalībvalstu un Monako
attiecībās. Jau ESAO globālā standarta izstrādes laikā vairākkārt notika apspriešanās
ar dažādām ieinteresētajām personām.
Sarunu laikā starp Komisiju un Monako notika arī apspriešanās ar ES dalībvalstīm,
un tās tika informētas. Eiropadomes 2014. gada marta un decembra sanāksmēs
Komisija ziņoja Eiropadomei par stāvokli sarunās ar Monako.
Sarunu laikā, kas notika ar Sanmarīno, notika apspriešanās ar Eiropas Datu
aizsardzības uzraudzītāju, kurš sniedza vērtīgus norādījumus, jo īpaši par 6. panta un
III pielikuma detalizētu saturu nolīgumā, kuru groza ar grozījumu protokolu. Šie
norādījumi arī tika ņemti vērā, sagatavojot atbilstošās pārskatītā nolīguma ar Monako
daļas.
Komisija arī apspriedās ar jauno ekspertu grupu finanšu konta informācijas
automātiskas apmaiņas jautājumos, kura sniedz padomus, lai nodrošinātu, ka ES
tiesību akti par informācijas apmaiņu attiecībā uz tiešajiem nodokļiem tiek efektīvi
saskaņoti un pilnībā atbilst ESAO globālajam standartam. Ekspertu grupā ir pārstāvji
no organizācijām, kuras pārstāv finanšu nozari, un organizācijām, kuras cīnās pret
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu.

4.

IETEKME UZ BUDŽETU
Šim priekšlikumam nav ietekmes uz budžetu.

5.

CITI JAUTĀJUMI
Nav.
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Priekšlikums
PADOMES LĒMUMS
par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu grozījumu
protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz
līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 115. pantu saistībā ar
218. panta 5. punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Padome 2013. gada 14. maijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Monako Firstisti, lai
izdarītu grozījumus Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz
līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK1 (turpmāk
"nolīgums"), nolūkā saskaņot šo nolīgumu ar jaunākajām norisēm starptautiskā līmenī,
kas paredz veicināt automātisku informācijas apmaiņu kā globālu standartu.

(2)

Sarunu rezultātā izstrādātais nolīguma grozījumu protokola (turpmāk "grozījumu
protokols") teksts pienācīgi atspoguļo Padomes izdotās sarunu norādes, jo tas saskaņo
nolīgumu ar jaunākajām norisēm starptautiskā līmenī attiecībā uz automātisku
informācijas apmaiņu, proti, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(ESAO) izstrādāto "finanšu konta informācijas nodokļu jomā automātiskas apmaiņas
globālo standartu". Savienība, tās dalībvalstis un Monako Firstiste aktīvi piedalījās
ESAO globālā foruma darbā, atbalstot šā standarta izstrādi un īstenošanu. Nolīguma
teksts, kas grozīts ar grozījumu protokolu, ir juridiskais pamats globālā standarta
īstenošanai Savienības un Monako Firstistes attiecībās.

(3)

Grozījumu protokols būtu jāparaksta Eiropas Savienības vārdā.

(4)

Ņemot vērā Monako Firstistes ESAO globālā foruma ietvaros izteiktās nostādnes,
grozījumu protokols būtu jāpiemēro provizoriski no 2017. gada 1. janvāra, līdz tiks
pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas tā noslēgšanai un lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Grozījumu protokola Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz
līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK, parakstīšana
Eiropas Savienības vārdā ir atļauta ar nosacījumu, ka minētais grozījumu protokols2 tiek
noslēgts.
Grozījumu protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.
1

OV L 19, 21.1.2005., 55. lpp.

2
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2. pants
Padomes Ģenerālsekretariāts sagatavo pilnvaru instrumentu, lai grozījumu protokolu, ņemot
vērā tā noslēgšanu, parakstītu persona vai personas, ko izraudzījies grozījumu protokola
sarunvedējs.
3. pants
1.

Pamatojoties uz savstarpīguma principu, grozījumu protokolu piemēro provizoriski no
2017. gada 1. janvāra, līdz tiks pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas tā noslēgšanai
un lai tas stātos spēkā.

2.

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā paziņo Monako par nodomu provizoriski
piemērot grozījumu protokolu, pamatojoties uz savstarpīguma principu, no 2017. gada
1. janvāra.
4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
Briselē,

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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