EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 15.7.2020.
COM(2020) 314 final
ANNEX

PIELIKUMS
dokumentam
Priekšlikums Padomes direktīvai,
ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā

{SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} - {SWD(2020) 130 final} {SWD(2020) 131 final}

LV

LV

PIELIKUMS
“V PIELIKUMS
ZIŅOŠANAS NOTEIKUMI PLATFORMU OPERATORIEM
Šajā pielikumā noteikti ziņojumu sniegšanas un pienācīgas pārbaudes noteikumi, ko piemēro
Ziņojošie platformu operatori, lai dalībvalstis ar automātisku informācijas apmaiņu varētu
paziņot šīs direktīvas 8.ac pantā minēto informāciju.
Šajā pielikumā arī aprakstīti noteikumi un administratīvās procedūras, kurām dalībvalstīs
jābūt ieviestām, lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi īstenotas tajā izklāstītās ziņojumu sniegšanas
un pienācīgas pārbaudes procedūras un nodrošināta atbilstība tām.

I IEDAĻA
TERMINU DEFINĪCIJAS
Turpmāk minētajiem terminiem ir pie tiem izklāstītā nozīme.
A. Ziņojošie platformu operatori
1.

“Platforma” ir jebkāda programmatūra, tostarp tīmekļa vietne vai tās daļa, un
lietotnes, tostarp mobilās lietotnes, kam var piekļūt lietotāji un kas ļauj Pārdevējiem
pieslēgties citiem lietotājiem, lai šādiem lietotājiem tieši vai netieši veiktu Attiecīgo
darbību. Tas ietver arī jebkādu vienošanos par Atlīdzības par Attiecīgo darbību
iekasēšanu un samaksu.
Termins “Platforma” neietver programmatūru, kas bez turpmākas iejaukšanās
Attiecīgās darbības veikšanā ļauj tikai un vienīgi jebko no turpmāk minētā:
(a)

apstrādāt maksājumus saistībā ar Attiecīgo darbību;

(b)

lietotājiem parādīt vai reklamēt kādu Attiecīgo darbību;

(c)

novirzīt vai pārsūtīt lietotājus uz Platformu.

2.

“Platformas operators” ir Vienība, kas slēdz līgumus ar Pārdevējiem par Platformas
pilnīgu vai daļēju pieejamību šādiem Pārdevējiem.

3.

“Ziņojošais platformas operators” ir Platformas operators, ko raksturo kāds no
turpmākajiem apstākļiem:
(a)

(b)
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tas ir rezidents nodokļu vajadzībām kādā dalībvalstī vai, ja Platformas
operatoram nevienā dalībvalstī nav rezidences nodokļu vajadzībām, tas atbilst
kādam no šādiem nosacījumiem:
i)

tas ir inkorporēts saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

ii)

tā vadības vieta (tostarp faktiskās vadības vieta) atrodas kādā dalībvalstī
vai

iii)

tam kādā dalībvalstī ir pastāvīga pārstāvniecība;

tas nav ne rezidents nodokļu vajadzībām, ne ir inkorporēts vai tiek pārvaldīts
kādā dalībvalstī, un tam nav arī pastāvīgas pārstāvniecības kādā dalībvalstī, bet
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tas palīdz Pārdevējiem, par kuriem jāsniedz ziņojums, Attiecīgās darbības
veikšanā vai kādā dalībvalstī esoša nekustamā īpašuma iznomāšanā.
4.

“Attiecīgā darbība” ir darbība, ko veic par Atlīdzību un kas ir kāda no turpmākajām
darbībām:
(a)

nekustamā īpašuma iznomāšana;

(b)

individuāli pakalpojumi;

(c)

preču pārdošana;

(d)

jebkura transporta veida iznomāšana;

(e)

ieguldījumi un aizdevumi kolektīvās finansēšanas kontekstā, kā noteikts
Savienības finanšu tirgu tiesiskajā regulējumā.

Termins “Attiecīgā darbība” neietver darbību, ko veic Pārdevējs, kurš darbojas kā
Ziņojošā platformas operatora darbinieks, vai ar Platformas operatoru saistīta
Vienība.
5.

“Atlīdzība” ir jebkāda veida kompensācija, atskaitot jebkādas maksas, komisijas
maksas vai nodokļus, ko ietur vai iekasē Ziņojošais platformas operators, kuru maksā
vai kreditē Pārdevējam saistībā ar Attiecīgo darbību un kuras summa Platformas
operatoram ir zināma vai kuras summu tas varētu loģiski izsecināt.

6.

“Individuāls pakalpojums” ir pakalpojums, kas ietver ar laiku vai uzdevumu saistītu
darbu, kuru veic viens vai vairāki indivīdi, kas darbojas vai nu neatkarīgi, vai kādas
Vienības vārdā, un kuru veic pēc lietotāja pieprasījuma vai nu tiešsaistē, vai fiziski
bezsaistē pēc tam, kad to veikt ir palīdzējusi platforma.

B. Pārdevēji, par kuriem jāsniedz ziņojums
1.

“Pārdevējs” ir Platformas lietotājs (vai nu indivīds, vai Vienība), kas jebkurā brīdī
Pārskata perioda laikā ir reģistrēts Platformā un veic Attiecīgo darbību.

2.

“Aktīvs pārdevējs” ir jebkurš Pārdevējs, kas vai nu nodrošina Attiecīgo darbību
Pārskata perioda laikā, vai kam tiek maksāta vai kreditēta Atlīdzība saistībā ar
Attiecīgo darbību Pārskata perioda laikā.

3.

“Pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums” ir jebkurš Aktīvs pārdevējs, izņemot
Izslēgtos pārdevējus, kas ir rezidents kādā dalībvalstī vai kas ir iznomājis kādā
dalībvalstī esošu nekustamo īpašumu.
Pārdevēju, par kuru jāsniedz ziņojums, uzskata par rezidentu kādā dalībvalstī pirmās
daļas nozīmē, ja Pārskata periodā tas atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

4.

(a)

tā galvenā adrese ir kādā dalībvalstī;

(b)

tam ir kādā dalībvalstī izdots NMIN vai PVN identifikācijas numurs;

(c)

Pārdevējam, kas ir Vienība, kādā dalībvalstī ir pastāvīga pārstāvniecība.

“Izslēgtais pārdevējs” ir jebkurš Pārdevējs, kas ir Valdības vienība.

C. Citas definīcijas
1.
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“Vienība” ir juridiska persona vai juridisks veidojums, piemēram, korporācija,
personālsabiedrība, trasts vai fonds.
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2.

“Valdības vienība” ir kādas dalībvalsts vai citas jurisdikcijas valdība, jebkāds
dalībvalsts vai citas jurisdikcijas administratīvi teritoriāls veidojums (kas ietver štatu,
provinci, novadu vai municipalitāti) vai dalībvalstij vai citai jurisdikcijai, vai kādam
vai vairākiem no minētajiem administratīvi teritoriāliem veidojumiem pilnībā
piederoša aģentūra vai iestāde (katrs nozīmē “Valdības vienību”).

3.

“NMIN” ir nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai, ja tāda nav, tā funkcionāls
ekvivalents).

4.

“PVN identifikācijas numurs” ir unikāls numurs, ar kuru identificē nodokļa
maksātāju vai ar nodokli neapliekamu tiesību subjektu, kuri ir reģistrēti kā
pievienotās vērtības nodokļa maksātāji.

5.

“Galvenā adrese” ir adrese, kas ir Pārdevēja, kurš ir indivīds, galvenā dzīvesvieta, kā
arī adrese, kas ir tāda Pārdevēja juridiskā adrese, kurš ir Vienība.

6.

“Pārskata periods” ir kalendārais gads, par kuru notiek ziņošana saskaņā ar III iedaļu.

7.

“Parādītais īpašums” ir visi nekustamie īpašumi, kas atrodas vienā un tajā pašā
adresē un ko viens un tas pats Pārdevējs Platformā piedāvā iznomāšanai.

8.

“Finanšu konta identifikators” ir unikāls identifikācijas numurs vai atsauce, kas
Platformas operatoram ir pieejama, attiecībā uz bankas kontu vai citu līdzīgu
maksājumu pakalpojumu kontu, kurā tiek maksāta vai kreditēta Atlīdzība.

II IEDAĻA
PIENĀCĪGAS PĀRBAUDES PROCEDŪRAS
Lai identificētu Pārdevējus, par kuriem jāsniedz ziņojums, piemēro šādas procedūras.
A. Pārdevēji, uz kuriem pārskatīšana neattiecas
Lai noteiktu, vai pārdevējs, kas ir Vienība, ir kvalificējams kā B punkta 4. apakšpunktā
aprakstītais Izslēgtais pārdevējs, Ziņojošais platformas operators var paļauties uz publiski
pieejamu informāciju vai apstiprinājumu no Vienības Pārdevēja.
B. Informācijas par Pārdevēju apkopošana
1.

2.

Par katru Pārdevēju, kas ir indivīds, Ziņojošais platformas operators apkopo šādu
informāciju:
(a)

vārds un uzvārds;

(b)

Galvenā adrese;

(c)

Pārdevējam izdotie NMIN, norādot arī izdevējas dalībvalstis;

(d)

Pārdevēja PVN identifikācijas numurs, ja tāds ir;

(e)

dzimšanas datums.

Par katru Pārdevēju, kas ir Vienība, bet nav Izslēgtais pārdevējs, Ziņojošais
platformas operators apkopo šādu informāciju:
(a)
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juridiskais nosaukums;
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(b)

Galvenā adrese;

(c)

Pārdevējam izdotie NMIN, norādot arī izdevējas dalībvalstis;

(d)

Pārdevēja PVN identifikācijas numurs, ja tāds ir;

(e)

uzņēmuma reģistrācijas numurs;

(f)

pastāvīgas pārstāvniecības esība Savienībā, ja tāda ir, norādot katru attiecīgo
dalībvalsti, kurā šāda pastāvīga pārstāvniecība atrodas.

3.

Neatkarīgi no B punkta 1. un 2. apakšpunkta Ziņojošajam platformas operatoram nav
jāapkopo informācija, kas minēta B punkta 1. apakšpunkta b)–e) punktā un B punkta
2. apakšpunkta b)–f) punktā, ja tas paļaujas uz tiešu Pārdevēja identitātes un
rezidences apstiprinājumu, izmantojot identifikācijas pakalpojumu, ko dalībvalsts vai
Savienība dara pieejamu, lai pārliecinātos par Pārdevēja identitāti un rezidenci
nodokļu vajadzībām.

4.

Neatkarīgi no B punkta 1. apakšpunkta c) punkta un B punkta 2. apakšpunkta c) un
e) punkta NMIN vai attiecīgā gadījumā uzņēmuma reģistrācijas numurs nav
jāapkopo nevienā no šādiem gadījumiem:
(a)

Pārdevēja rezidences dalībvalsts Pārdevējam neizdod NMIN vai uzņēmuma
reģistrācijas numuru;

(b)

Pārdevēja rezidences dalībvalsts nepieprasa apkopot NMIN, kas izdots šādam
Pārdevējam.

C. Informācijas par Pārdevēju pārbaude
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1.

Ziņojošais platformas operators nosaka, vai informācija, kas apkopota atbilstīgi A
punktam, B punkta 1. apakšpunktam, B punkta 2. apakšpunkta a)–e) punktam un E
punktam, ir uzticama, izmantojot visu informāciju un dokumentus, kuri Ziņojošajam
platformas operatoram pieejami tā ierakstos, kā arī izmanto jebkādu elektronisku
saskarni, ko bez maksas darījusi pieejamu kāda dalībvalsts vai Savienība, lai
pārliecinātos par NMIN un/vai PVN identifikācijas numura derīgumu.

2.

Neatkarīgi no C punkta 1. apakšpunkta, lai izpildītu pienācīgas pārbaudes procedūras
saskaņā ar F punkta 2. apakšpunktu, Ziņojošais platformas operators var noteikt, vai
informācija, kura apkopota saskaņā ar A punktu, B punkta 1. apakšpunktu un 2.
apakšpunkta a)–e) punktu un E punktu, ir uzticama, izmantojot informāciju un
dokumentus, kas Ziņojošajam platformas operatoram pieejami tā elektroniski
pārmeklējamos ierakstos.

3.

Piemērojot F punkta 3. apakšpunkta b) punktu un neatkarīgi no C punkta 1. un 2.
apakšpunkta, ja Ziņojošajam platformas operatoram ir pamats zināt, ka kāds no B vai
E punktā aprakstītajiem informācijas elementiem var būt neprecīzs, pamatojoties uz
informāciju, ko kādas dalībvalsts kompetentā iestāde sniegusi pieprasījumā attiecībā
uz konkrētu Pārdevēju, šis operators pieprasa Pārdevējam labot informācijas
elementus, par kuriem konstatēts, ka tie ir nepareizi, un iesniegt apliecinošus
dokumentus, datus vai informāciju, kas ir uzticama un no neatkarīga avota,
piemēram:
a)

derīgu vadības izdotu identifikācijas dokumentu,

b)

nesen izdotu sertifikātu par rezidenci nodokļu vajadzībām.
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D. Pārdevēja rezidences dalībvalsts(-u) noteikšana šīs direktīvas nolūkiem
1.

Ziņojošais platformas operators uzskata, ka Pārdevējs ir rezidents tā Galvenās
adreses dalībvalstī. Ja tā atšķiras no Pārdevēja Galvenās adreses dalībvalsts,
Ziņojošais platformas operators uzskata Pārdevēju par rezidentu arī tajā dalībvalstī,
kas tam izdevusi NMIN vai PVN identifikācijas numuru. Ja Pārdevējs ir sniedzis
informāciju par pastāvīgas pārstāvniecības esību atbilstīgi B punkta 2. apakšpunkta f)
punktam, Ziņojošais platformas operators uzskata, ka Pārdevējs ir rezidents arī
attiecīgajā dalībvalstī, kuru Pārdevējs norādījis.

2.

Neatkarīgi no D punkta 1. apakšpunkta Ziņojošais platformas operators uzskata, ka
Pārdevējs ir rezidents katrā dalībvalstī, par kuru šis fakts tiek apstiprināts ar
elektroniskās identifikācijas pakalpojumu, ko dalībvalsts vai Savienība darījusi
pieejamu saskaņā ar B punkta 3. apakšpunktu.

E. Informācijas par iznomātu nekustamo īpašumu apkopošana
Ja Pārdevējs ir iesaistīts Attiecīgajā darbībā, kas saistīta ar nekustamā īpašuma iznomāšanu,
Ziņojošais platformas operators apkopo visu Parādīto īpašumu adreses un attiecīgos zemes
reģistrācijas numurus, ja tādi ir.
F. Pienācīgas pārbaudes procedūru laika grafiks un derīgums
1.

Ziņojošais platformas operators veic pienācīgas pārbaudes procedūras, kas izklāstītas
A līdz E punktā, līdz Pārskata perioda 31. decembrim.

2.

Neatkarīgi no F punkta 1. apakšpunkta Pārdevējiem, kas platformā jau bijuši
reģistrēti 2022. gada 1. janvārī vai dienā, kad Vienība kļuvusi par Ziņojošo
platformas operatoru, A līdz E punktā izklāstītās pienācīgas pārbaudes procedūras ir
jāizpilda līdz Ziņojošā platformas operatora otrā Pārskata perioda 31. decembrim.

3.

Neatkarīgi no F punkta 1. apakšpunkta Ziņojošais platformas operators var paļauties
uz pienācīgas pārbaudes procedūrām, kas veiktas attiecībā uz iepriekšējiem Pārskata
periodiem, ar noteikumu, ka:
(a)

informācija par Pārdevēju, kas prasīta B punkta 1. un 2. apakšpunktā, ir vai nu
apkopota un pārbaudīta, vai apstiprināta pēdējo 36 mēnešu laikā un

(b)

Ziņojošajam platformas operatoram nav iemesla apzināties, ka saskaņā ar A, B
un E punktu apkopotā informācija ir vai ir kļuvusi neuzticama vai nepareiza.

G. Pienācīgas pārbaudes procedūru piemērošana tikai Aktīviem pārdevējiem
Ziņojošais platformas operators var izvēlēties izpildīt pienācīgas pārbaudes procedūras
saskaņā ar A līdz F punktu tikai attiecībā uz Aktīviem pārdevējiem.
H. Pienācīgas pārbaudes procedūras, ko izpilda trešās personas
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1.

Ziņojošais platformas operators šajā iedaļā noteikto pienācīgas pārbaudes pienākumu
izpildē var paļauties uz trešo personu – pakalpojumu sniedzēju, taču par šā
pienākuma izpildi atbildīgs paliek Ziņojošais platformas operators.

2.

Ja kāds Platformas operators izpilda pienācīgas pārbaudes pienākumus Ziņojošā
platformas operatora vietā attiecībā uz to pašu Platformu atbilstīgi H punkta 1.
apakšpunktam, šis Platformas operators veic pienācīgas pārbaudes procedūras
saskaņā ar šajā iedaļā paredzētajiem noteikumiem.
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III IEDAĻA
ZIŅOŠANAI NOTEIKTĀS PRASĪBAS
A. Ziņošanas laiks un veids
1.

Ziņojošais platformas operators I sadaļas A punkta 3. apakšpunkta a) punkta nozīmē
paziņo dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura noteikta saskaņā ar I iedaļas A punkta
3. apakšpunkta a) punktu, šīs iedaļas B punktā minēto informāciju par Pārskata
periodu ne vēlāk kā tā gada 31. janvārī, kas seko kalendārajam gadam, kurā
Pārdevējs ir identificēts kā Pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums.

2.

Ja Ziņojošais platformas operators I iedaļas A punkta 3. apakšpunkta a) punkta
nozīmē izpilda kādu no tajā minētajiem nosacījumiem vairāk nekā vienā dalībvalstī,
tas šajā iedaļā noteikto ziņošanas prasību izpildei izraugās vienu no šīm dalībvalstīm.
Šis Ziņojošais platformas operators paziņo šīs iedaļas B punktā minēto informāciju
par Pārskata periodu kompetentajai iestādei izvēlētajā dalībvalstī, kā tā noteikta
saskaņā ar IV iedaļas E punktu, ne vēlāk kā tā gada 31. janvārī, kas seko
kalendārajam gadam, kurā Pārdevējam, par ko jāsniedz ziņojums, izmaksāta vai
kreditēta Atlīdzība par Attiecīgo darbību.

3.

Ziņojošais platformas operators I sadaļas A punkta 3. apakšpunkta b) punkta nozīmē
paziņo šīs iedaļas B punktā minēto informāciju par Pārskata periodu reģistrācijas
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kā tas noteikts saskaņā ar IV iedaļas F daļas 1.
punktu, ne vēlāk kā tā gada 31. janvārī, kas seko kalendārajam gadam, kurā
Pārdevējam, par ko jāsniedz ziņojums, izmaksāta vai kreditēta Atlīdzība par
Attiecīgo darbību.

4.

Ziņojošais platformas operators B punkta 2. un 3. apakšpunktā minēto informāciju
sniedz arī Pārdevējam, par kuru jāsniedz ziņojums un uz kuru tā attiecas, ne vēlāk kā
nākamā kalendārā gada 31. janvārī, kas seko kalendārajam gadam, kurā Pārdevējam,
par ko jāsniedz ziņojums, izmaksāta vai kreditēta Atlīdzība par Attiecīgo darbību.

5.

Informāciju par Atlīdzību, kas samaksāta vai kreditēta papīra naudā, uzrāda valūtā,
kurā tā samaksāta vai kreditēta. Ja Atlīdzība ir samaksāta vai kreditēta veidā, kurš
nav papīra nauda, to norāda vietējā valūtā, konvertējot vai novērtējot veidā, ko
konsekventi nosaka Ziņojošais platformas operators.

6.

Informāciju par Atlīdzību un citām summām paziņo par to Pārskata perioda
ceturksni, kurā šī Atlīdzība izmaksāta vai kreditēta.

B. Ziņojamā informācija
Katrs Ziņojošais platformas operators ziņo šādu informāciju:
1.

Ziņojošā platformas operatora nosaukums, juridiskā adrese un NMIN, kā arī tās(-o)
Platformas(-u) nosaukums(-i), par kuru(-ām) Ziņojošais platformas operators ziņo;

2.

attiecībā uz katru Pārdevēju, par kuru jāsniedz ziņojums un kurš veicis Attiecīgo
darbību, kas nav nekustamā īpašuma iznomāšana:
a)
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informācijas elementi, kas jāapkopo saskaņā ar II iedaļas B punktu;
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3.
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b)

Finanšu konta identifikators, ciktāl tas ir pieejams Ziņojošajam platformas
operatoram un ciktāl tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārdevējs, par ko
jāsniedz ziņojums, ir rezidents, nav paziņojusi visu pārējo dalībvalstu
kompetentajām iestādēm, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot Finanšu
konta identifikatoru;

c)

ja tas atšķiras no Pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, vārda,
uzvārda/nosaukuma – finanšu konta, uz kuru ir samaksāta vai kreditēta
Atlīdzība, turētāja vārds, uzvārds/nosaukums, ciktāl tas ir pieejams
Ziņojošajam platformas operatoram, kā arī jebkāda cita identifikācijas
informācija, kas Ziņojošajam platformas operatoram ir pieejama attiecībā uz
minēto konta turētāju;

d)

visas dalībvalstis, kurās Pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir rezidents šīs
direktīvas nolūkiem atbilstīgi I iedaļas B punkta 3. apakšpunktam;

e)

kopējā Atlīdzība, kas samaksāta vai kreditēta katrā Pārskata perioda ceturksnī;

f)

visas maksas, komisijas maksas vai nodokļi, ko katrā Pārskata perioda
ceturksnī ietur vai iekasē Ziņojošā platforma;

attiecībā uz katru Pārdevēju, par kuru jāsniedz ziņojums un kurš sniedzis nekustamā
īpašuma iznomāšanas pakalpojumus:
a)

informācijas elementi, kas jāapkopo saskaņā ar II iedaļas B punktu;

b)

Finanšu konta identifikators, ciktāl tas ir pieejams Ziņojošajam platformas
operatoram un ciktāl tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārdevējs, par ko
jāsniedz ziņojums, ir rezidents, nav paziņojusi visu pārējo dalībvalstu
kompetentajām iestādēm, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot Finanšu
konta identifikatoru;

c)

ja tas atšķiras no Pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, vārda,
uzvārda/nosaukuma – finanšu konta, uz kuru ir samaksāta vai kreditēta
Atlīdzība, turētāja vārds, uzvārds/nosaukums, ciktāl tas ir pieejams
Ziņojošajam platformas operatoram, kā arī jebkāda cita finanšu identifikācijas
informācija, kas Ziņojošajam platformas operatoram ir pieejama attiecībā uz
minēto konta turētāju;

d)

visas dalībvalstis, kurās Pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir rezidents šīs
direktīvas nolūkiem atbilstīgi I iedaļas B punkta 3. apakšpunktam;

e)

katra Parādītā īpašuma adrese, ko nosaka atbilstīgi II iedaļas E punktā
izklāstītajām procedūrām, un attiecīgais zemes reģistrācijas numurs, ja
pieejams;

f)

kopējā Atlīdzība, kas samaksāta vai kreditēta katrā Pārskata perioda ceturksnī;

g)

visas maksas, komisijas maksas vai nodokļi, ko katrā Pārskata perioda
ceturksnī ietur vai iekasē Ziņojošais platformas operators;

h)

ja iespējams, to dienu skaits, kad katrs Parādītais īpašums iznomāts Pārskata
periodā, un katra Parādītā īpašuma veids.
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IV IEDAĻA
EFEKTĪVA ĪSTENOŠANA
Saskaņā ar 8.ac pantu dalībvalstīs ir spēkā noteikumi un administratīvās procedūras, lai
nodrošinātu šā pielikuma II un III iedaļā izklāstīto pienācīgas pārbaudes un ziņošanas
pienākumu efektīvu īstenošanu un atbilstību tām.
A. Noteikumi II iedaļā noteikto informācijas apkopošanas un pārbaudes prasību izpildei
1.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai pieprasītu Ziņojošajiem platformu
operatoriem izpildīt II iedaļā paredzētās informācijas apkopošanas un pārbaudes
prasības attiecībā uz to Pārdevējiem, par kuriem jāsniedz ziņojums.

2.

Ja Pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, nesniedz II iedaļā prasīto informāciju pēc
diviem atgādinājumiem, kas seko Ziņojošā platformas operatora sākotnējai prasībai,
minētais operators slēdz šā Pārdevēja kontu un neļauj Pārdevējam atkārtoti
reģistrēties Platformā sešu mēnešu periodā vai ietur Atlīdzības maksājumu
Pārdevējam.

B. Noteikumi, saskaņā ar kuriem Ziņojošajiem platformu operatoriem ir jāreģistrē informācija
par veiktajiem pasākumiem un izmantoto informāciju, izpildot pienācīgas pārbaudes
procedūras un ziņošanas prasības, un atbilstīgi pasākumi šādas informācijas iegūšanai
1.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai pieprasītu Ziņojošajiem platformu
operatoriem reģistrēt veiktos pasākumus un visu informāciju, kas izmantota II un III
iedaļā izklāstīto pienācīgas pārbaudes procedūru un ziņošanas prasību izpildei. Šāds
reģistrs ir pieejams pietiekami ilgu laiku un jebkurā gadījumā ne mazāk kā 5 gadus,
bet ne vairāk kā 7 gadus pēc tā Pārskata perioda beigām, uz kuru tas attiecas.

2.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus (tostarp ir iespēja nosūtīt Ziņojošajiem
platformu operatoriem ziņošanas norādījumu), lai nodrošinātu, ka visa vajadzīgā
informācija tiek paziņota kompetentajai iestādei, kas tai ļautu izpildīt pienākumu
sniegt informāciju saskaņā ar 8.ac panta 2. punktu.

C. Administratīvās procedūras, lai pārbaudītu, kā Ziņojošie platformu operatori ievēro
pienācīgas pārbaudes procedūras un ziņošanas prasības
Dalībvalstis nosaka administratīvās procedūras, lai pārbaudītu, kā Ziņojošie platformu
operatori ievēro pienācīgas pārbaudes procedūras un ziņošanas prasības, kas izklāstītas II un
III iedaļā.
D. Administratīvās procedūras turpmākiem pasākumiem attiecībā uz Ziņojošo platformas
operatoru, ja tiek sniegta nepilnīga vai neprecīza informācija
Dalībvalstis nosaka procedūras turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz Ziņojošajiem
platformas operatoriem, ja paziņotā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.
E. Administratīvā procedūra vienas dalībvalsts izvēlei ziņošanas nolūkos
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Ja Ziņojošais platformas operators I iedaļas A punkta 3. apakšpunkta a) punkta nozīmē izpilda
kādu no tajā minētajiem nosacījumiem vairāk nekā vienā dalībvalstī, tas III iedaļā noteikto
ziņošanas prasību izpildei izraugās vienu no šīm dalībvalstīm. Ziņojošais platformas operators
par savu izvēli paziņo visām šo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.
F. Administratīvā procedūra vienai Ziņojošā platformas operatora reģistrācijai
1.

Ziņojošais platformas operators I iedaļas A punkta 3. apakšpunkta b) punkta nozīmē
reģistrējas jebkuras dalībvalsts kompetentajā iestādē saskaņā ar 8.ac panta 4. punktu,
kad tas sāk darboties kā Platformas operators. Ja šis Ziņojošais platformas operators
jau ir Savienībā identificēts PVN nolūkiem saskaņā ar īpašo režīmu, kas paredzēts
Padomes Direktīvas 2006/112/EK1 358.a pantā un turpmākajos pantos, vai saskaņā
ar īpašo režīmu, kas paredzēts minētās direktīvas 369.a pantā un turpmākajos pantos,
tas nereģistrējas nevienā citā dalībvalstī.

2.

Ziņošanas platformas operators paziņo šīs vienas reģistrācijas dalībvalstij šādu
informāciju par sevi:
vārds, uzvārds/nosaukums;

(b)

pasta adrese;

(c)

elektroniskās adreses, ietverot tīmekļa vietnes;

(d)

NMIN, kas izdots Ziņojošajam platformas operatoram;

(e)

paziņojums, ka Platforma PVN nolūkiem Savienībā vēl nav identificēta.

3.

Ziņojošais platformas operators vienas reģistrācijas dalībvalstij paziņo par visām
izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar F punkta 2. apakšpunktu.

4.

Vienas reģistrācijas dalībvalsts Ziņojošajam platformas operatoram piešķir
individuālu identifikācijas numuru un paziņo to elektroniski.

5.

Vienas reģistrācijas dalībvalsts svītro Ziņojošo platformas operatoru no reģistra
šādos gadījumos:

1
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(a)

(a)

Platformas operators paziņo šai dalībvalstij, ka tas vairs neveic nekādas
darbības Platformas operatora statusā;

(b)

ja netiek iesniegts paziņojums saskaņā ar a) apakšpunktu, ir pamats uzskatīt, ka
Platformas operatora darbība ir beigusies;

(c)

Platformas operators vairs neatbilst I iedaļas A punkta 3. apakšpunkta b)
punkta nosacījumiem.”

Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa
sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
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