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Pasākumi, kurus uzskata par vienlīdz efektīviem 4. Pantam Nodokļu apiešanas novēršanas
direktīvā
(2018/C 441/01)
1. Vispārīgas piezīmes
Saskaņā ar Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvas (turpmāk – ATAD) (1) 4. pantu dalībvalstīm jāievieš procentu iero
bežošanas noteikumi, kas valsts tiesību aktos jātransponē līdz 2018. gada 31. decembrim (2).
Saskaņā ar ATAD 11. panta 6. punktu “(..) dalībvalstis, kurās 2016. gada 8. augustā pastāv mērķtiecīgi valsts noteikumi,
kas paredzēti nolūkā novērst BEPS riskus un kas ir tikpat efektīvi kā šajā direktīvā izklāstītais procentu ierobežošanas
noteikums, var šos mērķtiecīgos noteikumus piemērot līdz pirmā pilnā fiskālā gada beigām pēc dienas, kurā oficiālā
tīmekļa vietnē ir publicēta ESAO locekļu vienošanās par minimālo standartu attiecībā uz BEPS 4. rīcībpasākumu, bet
vēlākais līdz 2024. gada 1. janvārim.”
ATAD 10. panta 3. punktā noteikts, ka “Dalībvalstis, kuras minētas 11. panta 6. punktā, līdz 2017. gada 1. jūlijam
Komisijai paziņo visu informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu to mērķtiecīgo valsts noteikumu efektivitāti, kuri pare
dzēti nolūkā novērst riskus (BEPS).”
2. Pasākumi, kurus uzskata par vienlīdz efektīviem ATAD 4. pantam
Komisijas dienesti uzskata, ka šādi attiecīgo dalībvalstu paziņotie noteikumi, ir “vienlīdz efektīvi” ATAD 4. pantā minēta
jiem procentu ierobežošanas noteikumiem. Attiecīgās dalībvalstis var turpināt piemērot šos noteikumus saskaņā ar
ATAD 11. panta 6. punktu:
— Grieķija – Likuma 4172/2013 49. pantu,
— Francija – Code général des impôts 212. bis pantu (rabot),
— Slovākija – Likuma No. 595/2003 Coll 21.a iedaļu,
— Slovēnija – Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 32. pantu un
— Spānija – (1) Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades (territorio comun) 16. un 63. pantu un (2) Ley Foral 26/2016,
Del Impuesto Sobre Sociedades (Navarra). 24. pantu.
3. Kritēriji vienlīdzīgas efektivitātes novērtēšanai
Pamatojoties uz ATAD noteiktajiem kritērijiem, Komisijas dienesti novērtēja dalībvalstu paziņoto pasākumu (1) juridisko
līdzību un (2) ekonomisko līdzvērtību.
Pārbaudot paziņoto pasākumu juridisko līdzvērtību, pamatpieņēmums bija tāds, ka tikai tie pasākumi, kas nodrošina, ka
tiek ierobežotas iespējas atskaitīt pārsniedzošās aizņēmumu izmaksas saistībā ar nodokļu maksātāju rentabilitātes fak
toru, primāri var tikt uzskatīti par vienlīdz efektīviem, lai vērstos pret pārmērīgiem procentiem.
(1) Padomes Direktīva (ES) 2016/1164 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas
tieši iespaido iekšējā tirgus darbību (OV L 193, 19.7.2016., 1. lpp.).
(2) Saskaņā ar ATAD 11. panta 1. punktu.
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Paziņoto noteikumu un ATAD 4. panta ekonomiskās līdzvērtības analīze ietvēra divus kritērijus.
Pirmkārt, minimuma prasība attiecībā uz paziņoto pasākumu ir tāda, ka tas nedrīkstētu radīt ievērojami mazākus ieņē
mumus nekā saskaņā ar ATAD 4. pantu noteiktais procentu ierobežošanas noteikums.
Otrkārt, paziņotais valsts pasākums tika uzskatīts par “vienlīdz efektīvu” ATAD 4. pantam, ja tā piemērošana vairāku
mam lielo uzņēmumu (visiem uzņēmumiem, izņemot mazos un vidējos uzņēmumus) radītu līdzīgas vai augstākas
nodokļu saistības, salīdzinot ar ATAD procentu ierobežošanas noteikuma aprēķināto rezultātu.

