
 

RR\1090045LT.doc  PE575.288v03-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Plenarinio posėdžio dokumentas 
 

A8-0063/2016 

18.3.2016 

* 
PRANEŠIMAS 

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyvos 

2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl 

pareigos taikyti minimalų standartinį tarifą trukmės 

(COM(2015) 0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

Pranešėjas: Peter Simon 



 

PE575.288v03-00 2/9 RR\1090045LT.doc 

LT 

 

PR_CNS_LegAct_app 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyvos 2006/112/EB 

dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl pareigos taikyti minimalų 

standartinį tarifą trukmės 

(COM(2015) 0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015) 0646), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį 

Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0009/2016), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0063/2016), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. apgailestauja dėl to, kad Komisija taip vėlai paskelbė savo pasiūlymą, nes tai reiškia, 

kad minimalus standartinis PVM tarifas bus taikomas atgaline data; 

3. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 

atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą; 

4. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

5. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Komisijos pasiūlymą; 

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

97 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. 

gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali 

būti mažesnis nei 15 %. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. 

gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali 

būti mažesnis nei 15 %. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

PVM direktyvoje numatyta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

standartinis tarifas negali būti mažesnis kaip 15 proc. Ši SESV 113 straipsniu pagrįsta 

nuostata nurodo, kad Taryba priima nuostatas dėl apyvartos mokesčius reglamentuojančių 

teisės aktų suderinimo, būtino užtikrinant, kad bus sukurta ir ims veikti vidaus rinka ir bus 

išvengta konkurencijos iškraipymo. 

Siekdama, kad 1993 m. sausio 1 d. būtų sukurta vidaus rinka, Komisija pateikė pasiūlymų, 

kuriais siekiama nustatyti galutinę mokesčių derinimo sistemą. 

Tačiau paaiškėjus, kad Komisijos pasiūlymų iki 1993 m. sausio 1 d. nebus įmanoma priimti, 

Taryba nusprendė taikyti pereinamojo laikotarpio sistemą. Dėl PVM tarifų ji priėmė 

Direktyvą 92/77/EEB. 

Ta direktyva nustatyta minimalių tarifų sistema. Joje nurodyta, kad nuo 1993 m. sausio 1 d. 

iki 1996 m. gruodžio 31 d. nustatytas standartinis tarifas nė vienoje valstybėje narėje negali 

būti mažesnis kaip 15 proc. Šios nuostatos galiojimas buvo pratęstas penkis kartus ir ji buvo 

taikoma iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

Minimalūs tarifai PVM srityje grindžiami tuo, kad tarpvalstybinei prekybai ir nuotolinei 

prekybai minimalios ribos nesiekiantis PVM tarifas tebetaikomas kilmės, o ne paskirties 

šalyje. Taigi visose valstybėse narėse taikant minimalų standartinį tarifą, kaip ir yra šiuo 

metu, imamasi naudingų tinkamo vidaus rinkos veikimo apsaugos priemonių. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu visų valstybių narių taikomas PVM tarifas yra didesnis nei 

15 proc., galiojantis nustatytasis 15 proc. minimalus standartinis tarifas valstybėms narėms 

taip pat užtikrina veiksmų laisvę, kadangi sudaroma galimybė vykdyti PVM reformas, 

kuriomis siekiama sumažinti standartinį tarifą išplečiant PVM bazę ir apribojant galimybę 

taikyti lengvatinius tarifus. 

2011 m. gruodžio 6 d. Komisija priėmė komunikatą dėl PVM ateities, kuriame pasiūlė 

atsisakyti kilmės šalies principo ir aptarė keletą apmokestinimo paskirties šalyje 

įgyvendinimo būdų. 2016 m. Komisija paskelbs bendrajai rinkai pritaikytą veiksmų planą 

siekiant paprastos, veiksmingos ir nuo sukčiavimo apsaugotos galutinės pridėtinės vertės 

mokesčio sistemos. 

Veiksmų plane bus išdėstytos būsimo darbo, grindžiamo pasiekimais įgyvendinant veiksmus 

po to, kai 2011 m. buvo priimtas Komisijos komunikatas, kryptys. Visų pirma, jame bus 

nustatyti pagrindiniai Komisijos siūlomi ES vidaus prekybos galutinės PVM sistemos bruožai 

ir jos numatomos reformos siekiant galiojančias taisykles dėl PVM tarifų pritaikyti prie 

galutinės sistemos, grindžiamos paskirties šalies principu. 

Šiomis aplinkybėmis, tol, kol nėra priimta sprendimų dėl galutinės sistemos formos, 

pranešėjas sutinka su Komisijos pasiūlymu palikti galioti ir taikyti atgaline data principą, 

kuriuo vadovaujantis minimalus standartinis PVM tarifas yra 15 proc., ir pasiūlyti šiuo metu 

galiojančias taisykles pratęsti trejiems metams (iki 2018 m. gruodžio 31 d.). 

Pranešėjas pritaria, kad nustačius tokį laikotarpį suinteresuotiesiems subjektams būtų 
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užtikrintas reikiamas teisinis tikrumas ir sudarytos palankesnės sąlygos surengti išsamesnes 

diskusijas dėl PVM tarifų, kiek tai susiję su būsimu PVM srities veiksmų planu. 
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