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Augsti godātais K.Kariņa kungs,

Sabiedrība  par  atklātību  –  Delna  (turpmāk  –  Delna)  sniedz  savu  viedokli  par
vairākiem 2016.gada 5.jūlijā Eiropas Komisijas piedāvātajiem grozījumiem ceturtajā naudas
atmazgāšanas Direktīvā Nr.2015/849 “lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes  Regulu  (ES) Nr.  684/2012 un atceļ  Eiropas   Parlamenta  un Padomes  Direktīvu
2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK” (turpmāk tekstā – Direktīva), kur viens no
grozījumu galvenajiem mērķiem ir uzlabot caurspīdīgumu ES finanšu sistēmā ieviešot patiesā
labuma guvēju (beneficial ownership) reģistru noteiktam juridisko personu lokam un trastiem,
lai izbeigtu “Panamas papīru” veida negodīgas rīcības.

Delna uzskata, ka Eiropas Komisijas piedāvātie grozījumi ir veiksmīgs solis ceļā uz
caurspīdīgākiem  finanšu  darījumiem  Eiropas  Savienībā  un  grozījumi  ir  nepieciešami,  lai
nepieļautu uzņēmumu nolūkus legalizēt finanšu līdzekļus, slēpt līdzekļus vai izvairīties no
nodokļu nomaksas.

Ņemot vērā, ka par Direktīvas redakciju drīz balsos ECON un LIBE komitejas pirmajā
lasījumā,  mēs  Jūs  aicinām  apsvērt  sekojošas  rekomendācijas  ECON  un  LIBE  komiteju
balsošanas laikā:

 Uzņēmumu patiesā labuma guvēju informācijai  jābūt publiski  pieejamai,  tajā
skaitā  ārzemju  uzņēmumiem  ar  formālu  uzņēmējdarbības  saikni  ar  Eiropas
Savienību

Mēs  atbalstam  Eiropas  Komisijas  ieteikumu  pieprasīt  publisku  pieeju  uzņēmumu  patiesā
labuma guvēju informācijai.  Publiska patieso labuma guvēju informācija palielina iespējas
veikt  pārbaudes  un  novērst  krāpniecikas  naudas  plūsmas.  Tā  arī  palīdzētu  citiem
uzņēmumiem saprast  kas  ir  viņu  sadarbības  partneri.  Ernst&Young aptauja  rāda,  ka  91%
uzņēmumu vadītāju tic, ka ir svarīgi zināt galīgo labuma guvēju uzņēmumos, ar kuriem tie
sadarbojas. Šai prasībai vajadzētu arī  attiekties uz uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības,
kam  ir  formāla  uzņēmējdarbības  saikne  ar  Eiropas  Savienību,  piemēram,  kam  pieder
nekustamais īpašums ES, vai ir konts ES bankā.

 Patiesā labuma guvēju informācijai jābūt pieejamai par visiem trastiem, ne tikai
komerciāliem trastiem
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Eiropas  Komisijas  ieteikums  nosaka,  ka  patiesā  labuma  guvēju  informācija  būs  publiski
pieejama par tikai tā dēvētajiem komerciālajiem trastiem. Praksē būs grūti atšķirt komerciālus
no ne-komerciāliem trastiem, un šo nenoteiktību varētu izmantot tie, kas izveido sistēmas, lai
slēptu  savu mantu.  Patiesā  labuma guvēju  caurspīdīgumam vajadzētu  attiekties  uz  visiem
trastiem,  tajā  skaitā  mantojuma  trastiem,  kurus  bieži  izmanto,  lai  izvairītos  no  nodokļu
nomaksas. 

 Trastu daudzums, kam ir nepieciešams reģistrēties ir ļoti neliels un procesu ir
viegli apiet

Eiropas  Komisijas  ieteikums  nosaka,  ka  trastiem būs  nepieciešams  reģistrēt  savu  labuma
guvēju informāciju tikai tad, ja pilnvarotais ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī. Šī ir
nozīmīga nepilnība, kas izslēgtu lielāko daļu no Panamas papīru atklātajiem ārzonas trastiem,
kuru pilnvarotie pārsvarā atradās ārpus Eiropas Savienības. Reģistrācijas prasības arī var apiet
vienkārši  ieceļot  par  pilnvaroto  ārzemnieku  no  valsts,  kurai  nav  nepieciešams  publiski
reģistrēt  patiesā  labuma  guvēju  informāciju.  Reģistrācijas  prasību  vērienu  vajadzētu
paplašināt,  lai  iekļautu  jebkuru  trastu  ar  savienojuma  punktu  (trasta  dibinātājs,  aizstāvis,
pilnvarotais, labuma guvējs vai aktīvi) ar Eiropas Savienības dalībvalsti. 

 Samazināt patiesā labuma guvēju  slieksni  un pārliecināties,  ka  vadītāji  nevar
vienmēr tikt identificēti kā labuma guvēji 

Eiropas Komisija ir saglabājusi 25% īpašumtiesību slieksni kā pamatu, lai identificētu patiesā
labuma  guvējus.  Noteiktiem  augsta  riska  uzņēmumiem  Eiropas  Komisija  ir  ieteikusi  šo
slieksni samazināt līdz 10%. 25% slieksnis ir  augsts un to var viegli  izmantot cilvēki,  lai
paliktu neievēroti, un to vajadzētu samazināt līdz 10% visiem uzņēmumiem. 

Pēc esošā direktīvas teksta, vadītāji var tikt uzskaitīti kā patiesā labuma guvēji gadījumos, ja
cits patiesā labuma guvējs nevar tikt identificēts. Šī nepilnība ļautu vadītājiem slēpt patiesos
uzņēmuma īpašniekus. Vadītājiem nevajadzētu tikt identificētiem kā labuma guvējiem, ja vien
viņi neatbilst patiesā labuma guvēja kritērijiem. Gadījumos, kad vadītājs rīkojas kāda vārdā,
viņiem vajadzētu reģistram atklāt personas identitāti, kā vārdā viņi rīkojas. 

 Uzlabot patiesā labuma guvēju reģistros pieejamo datu uzticamību un kvalitāti

Nepatiesa  informācija  ierobežo  patiesā  labuma  guvēju  reģistra  lietderīgumu,  līdz  ar  to
vajadzētu  izveidot  mehānismus,  lai  uzlabotu  centrālajam  reģistram  sniegtās  informācijas
kvalitāti. Attiecīgajām personām vajadzētu būt nepieciešams ziņot par pretrunām informācijā,
ko  tās  ir  savākušas  no  saviem klientiem un  informācijā,  kas  parādās  centrālajā  reģistrā.
Dalībvalstīm arī vajadzētu ieviest mehānismus, lai pārliecinātos, ka informācija reģistrā tiek
regulāri pārbaudīta. Ja reģistrs būtu atvērtu datu (open data) formāta, tas ļautu atvieglot šādu
mehānismu ieviešanu, vienlaikus ļaujot plašam personu lokam pārbaudīt datu patiesumu.

Pielikumā  lūdzu  skatīt  detalizētāku  likumdošanas  ieteikuma  analīzi  (jautājumu  un  atbilžu
dokuments).

Cieņā,

Direktors J.Volberts

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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