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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 Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės 
vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms 
skirta schema, ir Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos, susijusios su administraciniu 
bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms 
skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais, projekto
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: pakartotinė konsultacija)

Europos Parlamentas

– atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13952/2019),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0021),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 11 d. poziciją1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį 
Taryba vėl kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0166/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 ir 84 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0055/2019),

1. pritaria Tarybos projektui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Parlamento patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2019 m. lapkričio 8 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje Taryba 
susitarė dėl bendro požiūrio dėl tolesnio mažosioms įmonėms (MVĮ) taikytinų PVM taisyklių 
supaprastinimo. 

Be to, Taryba nusprendė iš naujo konsultuotis su Europos Parlamentu dėl jo bendro požiūrio, 
nes šis tekstas iš tiesų labai skiriasi nuo pirminio 2018 m. sausio 18 d. Komisijos pasiūlymo.

Tiek pradiniame Komisijos pasiūlyme, tiek Tarybos bendrajame požiūryje siekiama nustatyti 
naujas taisykles, kad būtų sumažinta MVĮ tenkanti administracinė našta ir reikalavimų 
laikymosi išlaidos, ir padėti sukurti fiskalines sąlygas, kurios padėtų MVĮ augti ir 
veiksmingiau prekiauti kitose šalyse. 

Komisija, siekdama šio tikslo, nustatė kelias priemones, kurioms iš esmės pritariama ir 
Tarybos bendrajame požiūryje.

Pirma, bendruoju Tarybos požiūriu palaikomas Komisijos pasiūlymas išplėsti PVM 
netaikymą neįsisteigusioms MVĮ, atsižvelgiant į bendrosios rinkos principus ir jų laikantis.

Antra, Tarybos bendrajame požiūryje, kaip buvo numatyta Komisijos pasiūlyme, pratęsiamas 
pereinamasis laikotarpis, per kurį MVĮ pereina nuo išimtinės prie įprastos PVM sistemos.

Nuostata dėl vieno langelio principo taikymo MVĮ (vieno langelio sistema), kuri 
suformuluota bendrajame Tarybos požiūryje, ir kitos išsamios nuostatos dėl valstybių narių 
administracinio bendradarbiavimo keičiantis informacija atitinka Europos Parlamento 
ankstesniame pranešime išdėstytus reikalavimus dėl šio pasiūlymo.

Todėl ragina Tarybą nedelsiant oficialiai patvirtinti šias taisykles, kad jos kuo greičiau 
įsigaliotų ir būtų įgyvendinamos, ir kad jomis galėtų pasinaudoti ES MVĮ.
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su 
specialia mažosioms įmonėms skirta schema
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