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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 pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB 
nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM 
sistemos veikimui skirtų išsamių techninių priemonių nustatymo
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0329),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0317/2018),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0000/2018),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

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

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą;

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) kai Taryba 1967 m. Tarybos 
direktyvomis 62/227/EEB1 ir 67/228/EEB2

patvirtino bendrą pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) sistemą, buvo prisiimtas 
įsipareigojimas sukurti galutinę valstybių 
narių tarpusavio prekybos apmokestinimo 
PVM sistemą, veikiančią panašiai kaip 

(1) kai Taryba 1967 m. Tarybos 
direktyvomis 62/227/EEB1 ir 67/228/EEB2

patvirtino bendrą pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) sistemą, buvo prisiimtas 
įsipareigojimas sukurti galutinę valstybių 
narių tarpusavio prekybos apmokestinimo 
PVM sistemą, veikiančią panašiai kaip 
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tokio pobūdžio sistema, veikianti vienoje 
valstybėje narėje. Kadangi 1992 m. 
pabaigoje panaikinus fiskalines sienas tarp 
valstybių narių dar nebuvo palankių 
politinių ir techninių sąlygų tokiai sistemai 
įgyvendinti, buvo patvirtintos pereinamojo 
laikotarpio PVM procedūros. Šiuo metu 
galiojančioje Tarybos direktyvoje 
2006/112/EB3 nustatyta, kad šios 
pereinamojo laikotarpio taisyklės turi būti 
pakeistos galutinėmis procedūromis, 
grindžiamomis apmokestinimo tiekiamų 
prekių arba teikiamų paslaugų kilmės 
valstybėje narėje principu;

tokio pobūdžio sistema, veikianti vienoje 
valstybėje narėje. Kadangi 1992 m. 
pabaigoje panaikinus fiskalines sienas tarp 
valstybių narių dar nebuvo palankių 
politinių ir techninių sąlygų tokiai sistemai 
įgyvendinti, buvo patvirtintos pereinamojo 
laikotarpio PVM procedūros. Šiuo metu 
galiojančioje Tarybos direktyvoje 
2006/112/EB3 nustatyta, kad šios 
pereinamojo laikotarpio taisyklės turi būti 
pakeistos galutinėmis procedūromis, 
grindžiamomis apmokestinimo tiekiamų 
prekių arba teikiamų paslaugų kilmės 
valstybėje narėje principu. Vis dėlto tos 
pereinamojo laikotarpio taisyklės jau yra 
taikomos kelis dešimtmečius, todėl 
susiformavo sudėtinga pereinamojo 
laikotarpio PVM sistema, neatspari 
tarpvalstybiniam sukčiavimui PVM. Tos 
pereinamojo laikotarpio taisyklės turi 
daugybę trūkumų, dėl kurių PVM sistema 
nėra nei visapusiškai veiksminga, nei 
atitinkanti tikros bendrosios rinkos 
reikalavimus. Pereinamojo laikotarpio 
PVM sistemos pažeidžiamumas tapo 
akivaizdus praėjus vos keliems metams po 
jos įvedimo. Nuo tada buvo priimta 
keletas teisėkūros (administracinio 
bendradarbiavimo gerinimas, trumpesni 
sumuojamųjų ataskaitų teikimo terminai, 
sektorių atvirkštinis apmokestinimas) ir 
su teisėkūra nesusijusių priemonių. 
Tačiau neseniai atlikti PVM nepriemokos 
tyrimai rodo, kad nesurinkto PVM 
skaičiai vis dar yra milžiniški. Tai 
pirmasis pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto nuo tada, kai 
1992 m. buvo nustatytos dabartinės PVM 
taisyklės, kurio tikslas – kovoti su 
tarpvalstybinio sukčiavimo priežastimis. 
Komisija savo 2015 m. spalio 28 d. 
komunikate „Bendrosios rinkos 
tobulinimas: daugiau galimybių 
piliečiams ir įmonėms“ nustatė, kad 
dabartinės PVM sistemos taisyklių 
sudėtingumas yra viena iš didžiausių 
kliūčių baigti kurti bendrąją rinką. Tuo 
pat metu PVM nepriemoka, apibrėžiama 
kaip skirtumas tarp realiai surinktos PVM 
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sumos ir teorinės sumos, kurią tikimasi 
surinkti, padidėjo ir 2015 m. 28 ES 
valstybėse narėse siekė 151,5 mlrd. EUR. 
Tai rodo, kad reikia skubiai ir išsamiai 
reformuoti PVM sistemą ir nustatyti 
galutinę PVM tvarką, palengvinti ir 
supaprastinti tarpvalstybinę prekybą 
Sąjungos viduje ir sistemą padaryti labiau 
atsparią sukčiavimui;

__________________ __________________

1 1967 m. balandžio 11 d. Pirmoji Tarybos 
direktyva 67/227/EEB dėl valstybių narių 
teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos 
mokesčius, suderinimo (OL 71, 1967 4 14, 
p. 1301).

1 1967 m. balandžio 11 d. Pirmoji Tarybos 
direktyva 67/227/EEB dėl valstybių narių
teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos 
mokesčius, suderinimo (OL 71, 1967 4 14, 
p. 1301).

2 1967 m. balandžio 11 d. Antroji Tarybos 
direktyva 67/228/EEB dėl valstybių narių 
teisės aktų, susijusių su apyvartos 
mokesčiais ir pridėtinės vertės mokesčio 
bendros sistemos taikymo struktūra bei 
procedūromis, derinimo (OL 71, 
1967 4 14, p. 1303).

2 1967 m. balandžio 11 d. Antroji Tarybos 
direktyva 67/228/EEB dėl valstybių narių 
teisės aktų, susijusių su apyvartos 
mokesčiais ir pridėtinės vertės mokesčio 
bendros sistemos taikymo struktūra bei 
procedūromis, derinimo (OL 71, 
1967 4 14, p. 1303).

3 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės 
mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 
2006 12 11, p. 1).

3 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės 
mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 
2006 12 11, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) be to, praeityje Europos Komisija, 
kuriai pritarė Europos Parlamentas, 
visuomet pabrėžė, kad apmokestinimu 
kilmės šalyje grindžiama PVM sistema 
būtų teisingas sprendimas siekiant 
padaryti ES PVM sistemą labiau atsparią 
sukčiavimui ir kad ji būtų labiausiai 
suderinama su tinkamu bendrosios rinkos 
veikimu. Tačiau dabartinė iniciatyva 
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grindžiama valstybėms narėms 
priimtinesniu apmokestinimo paskirties 
šalyje principu, siekiant suteikti 
valstybėms narėms tam tikrą lankstumą 
nustatant PVM tarifus;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Taryba, kuriai pritarė Europos 
Parlamentas1 ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas2, patvirtino, 
kad apmokestinimu kilmės šalyje 
grindžiamos sistemos sukurti neįmanoma, 
ir paragino Komisiją atlikti išsamų techninį 
darbą ir palaikyti plataus masto dialogą su 
valstybėmis narėmis siekiant išsamiai ištirti 
įvairius galimus apmokestinimo paskirties 
šalyje principo įgyvendinimo būdus3;

(2) Taryba, kuriai pritarė Europos 
Parlamentas1 ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas2, patvirtino, 
kad apmokestinimu kilmės šalyje 
grindžiamos sistemos sukurti neįmanoma, 
ir paragino Komisiją atlikti išsamų techninį 
darbą ir palaikyti plataus masto dialogą su 
valstybėmis narėmis siekiant išsamiai ištirti 
įvairius galimus apmokestinimo paskirties 
šalyje principo įgyvendinimo būdus3, 
siekiant užtikrinti, kad iš vienos valstybės 
narės į kitą tiekiamos prekės būtų 
apmokestinamos taip, tarsi jos būtų 
tiekiamos ir jų įsigyjama vienoje 
valstybėje narėje. Sukurti bendrą ES 
PVM erdvę yra itin svarbu siekiant 
sumažinti įmonių, visų pirma 
tarpvalstybiniu mastu veikiančių MVĮ, 
patiriamas reikalavimų laikymosi išlaidas, 
užtikrinti mažesnes tarpvalstybinio 
sukčiavimo PVM galimybes ir 
supaprastinti su PVM susijusias 
procedūras. Įsigaliojus galutinei PVM 
sistemai bus sustiprinta bendroji rinka ir 
užtikrintos geresnės verslo sąlygos 
tarpvalstybinei prekybai. Joje turėtų būti 
atsižvelgiama į pokyčius, kurie yra būtini 
dėl technologijų raidos ir skaitmeninimo. 
Šia direktyva nustatomos techninės 
vadinamųjų „pagrindinių principų“, kaip 
išdėstyta Europos Komisijos 2018 m. 
sausio 18 d. pasiūlyme3a, įgyvendinimo 
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priemonės. Todėl valstybės narės turėtų 
priimti sprendimus dėl minėtųjų 
„pagrindinių principų“, kad būtų galima 
greitai įgyvendinti šią direktyvą;

__________________ __________________

1 2011 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl PVM ateities 
(P7_TA(2011)0436), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=LT&reference=
P7-TA-2011-0436.

1 2011 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl PVM ateities 
(P7_TA(2011)0436), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=LT&reference=
P7-TA-2011-0436.

2 2011 m. liepos 14 d. Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl 
Žaliosios knygos dėl PVM ateities: 
paprastesnės, stabilesnės ir veiksmingesnės 
PVM sistemos kūrimo, http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=celex:52011AE1168
.

2 2011 m. liepos 14 d. Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl 
Žaliosios knygos dėl PVM ateities: 
paprastesnės, stabilesnės ir veiksmingesnės 
PVM sistemos kūrimo, http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=celex:52011AE1168
.

3 Tarybos išvados dėl PVM ateities –
2012 m. gegužės 15 d. 3167-asis 
Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos 
posėdis Briuselyje (visų pirma žr. B 4 
punktą), 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.

3 Tarybos išvados dėl PVM ateities –
2012 m. gegužės 15 d. 3167-asis 
Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos 
posėdis Briuselyje (visų pirma žr. B 4
punktą), 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.

3a Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, 
kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 
2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės 
vertės mokesčio tarifų (COM(2018)0020, 
2018/0005(CNS)).

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisija savo PVM veiksmų 
plane1 nustatė PVM sistemos pakeitimus, 
kurie yra būtini, kad būtų sukurta tokia 

(3) Komisija savo PVM veiksmų 
plane1 nustatė PVM sistemos pakeitimus, 
kurie yra būtini, kad būtų sukurta tokia 
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apmokestinimu paskirties šalyje 
grindžiama Sąjungos vidaus prekybos 
sistema apmokestinant tarpvalstybinį 
prekių tiekimą ir paslaugų teikimą. Taryba 
vėliau dar kartą patvirtino to veiksmų 
plano išvadas ir pareiškė, inter alia, kad, 
jos nuomone, apmokestinimo kilmės šalyje 
principas, kurį numatyta taikyti galutinėje 
PVM sistemoje, turėtų būti pakeistas 
apmokestinimo paskirties valstybėje narėje 
principu2;

apmokestinimu paskirties šalyje 
grindžiama Sąjungos vidaus prekybos 
sistema apmokestinant tarpvalstybinį 
prekių tiekimą ir paslaugų teikimą. Taryba 
vėliau dar kartą patvirtino to veiksmų 
plano išvadas ir pareiškė, inter alia, kad, 
jos nuomone, apmokestinimo kilmės šalyje 
principas, kurį numatyta taikyti galutinėje 
PVM sistemoje, turėtų būti pakeistas 
apmokestinimo paskirties valstybėje narėje 
principu2. Toks pakeitimas turėtų padėti 
kasmet apie 40 mlrd. EUR sumažinti su 
PVM susijusio tarpvalstybinio sukčiavimo 
atvejų žalą;

__________________ __________________

1 PVM veiksmų planas „Bendros ES PVM 
erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ 
(COM(2016) 148 final, 2016 4 7).

1 PVM veiksmų planas „Bendros ES PVM 
erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ 
(COM(2016) 148 final, 2016 4 7).

2 žr: 
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 žr: 
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) bendroji taisyklė dėl prekių 
tiekimo, įskaitant prekių tiekimą Sąjungos 
viduje, ir paslaugų teikimo turėtų būti 
tokia, kad prievolė sumokėti PVM tenka 
tiekėjui;

(13) bendroji taisyklė dėl prekių 
tiekimo, įskaitant prekių tiekimą Sąjungos 
viduje, ir paslaugų teikimo turėtų būti 
tokia, kad prievolė sumokėti PVM tenka 
tiekėjui. Ši taisyklė turėtų sudaryti 
valstybėms narėms galimybę veiksmingiau 
kovoti su sukčiavimu PVM, ypač dingusio 
prekiautojo sukčiavimu Bendrijoje, kurio 
žala kasmet sudaro mažiausiai 50 mlrd. 
EUR;

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atvirkštinio apmokestinimo tvarkos 
laikino taikymo kilnojamajam turtui 
taisyklės turėtų būti peržiūrėtos siekiant 
užtikrinti, kad jos derėtų su nustatytomis 
naujomis taisyklėmis dėl asmens, kuriam 
tenka prievolė sumokėti PVM už Sąjungos 
viduje tiekiamas prekes;

(15) atvirkštinio apmokestinimo tvarkos 
laikino taikymo kilnojamajam turtui 
taisyklės turėtų būti peržiūrėtos siekiant 
užtikrinti, kad jos derėtų su nustatytomis 
naujomis taisyklėmis dėl asmens, kuriam 
tenka prievolė sumokėti PVM už Sąjungos 
viduje tiekiamas prekes. Įgyvendinus šią 
direktyvą atvirkštinio apmokestinimo 
mechanizmo laikino taikymo gali 
nebereikėti. Todėl Komisija turėtų 
tinkamu laiku išnagrinėti poreikį atšaukti 
pasiūlymą dėl atvirkštinio apmokestinimo 
mechanizmo laikino taikymo;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti didelėms 
įmonėms nustatytų prievolių teikti 
informaciją apie PVM, turėtų būti 
pakeistas PVM deklaracijų teikimo pagal 
šią specialią schemą dažnis, papildomai 
nustatant, kad apmokestinamieji asmenys, 
kurie naudojasi šia schema, pagal šią 
schemą kas mėnesį teikia PVM 
deklaracijas, kai jų metinė apyvarta 
Sąjungoje yra didesnė kaip 
2 500 000 EUR;

(23) siekiant užtikrinti didelėms 
įmonėms nustatytų prievolių teikti 
informaciją apie PVM, turėtų būti 
pakeistas PVM deklaracijų teikimo pagal 
šią specialią schemą dažnis, papildomai 
nustatant, kad apmokestinamieji asmenys, 
kurie naudojasi šia schema, pagal šią
schemą kas mėnesį teikia PVM 
deklaracijas, kai jų metinė PVM apyvarta 
Sąjungoje yra didesnė kaip 
2 500 000 EUR;

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi pradedama vartoti nauja 
prekių tiekimo Sąjungos viduje sąvoka, 
terminą „Bendrija“ reikėtų pakeisti 
„Sąjunga“, kad būtų užtikrinta atnaujinta ir 
nuosekli šio termino vartosena;

(28) kadangi pradedama vartoti nauja 
prekių tiekimo Sąjungos viduje sąvoka, 
terminą „Bendrija“ reikėtų pakeisti 
„Sąjunga“ visoje direktyvoje, kad būtų 
užtikrinta atnaujinta ir nuosekli šio termino 
vartosena;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) teisėkūros priemonės, kuriomis 
siekiama reformuoti PVM sistemą, kovoti 
su sukčiavimu PVM ir sumažinti PVM 
nepriemoką, gali būti sėkmingos tik tuo 
atveju, jei valstybių narių mokesčių 
administratoriai glaudžiau 
bendradarbiaus abipusio pasitikėjimo 
pagrindu ir keisis atitinkama informacija, 
kad galėtų vykdyti savo užduotis;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
8 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 8 straipsnis pakeičiamas taip:
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„8 straipsnis „8 straipsnis

Jei Komisija mano, kad 6 ir 7 straipsniuose 
nustatytos nuostatos nebegali būti 
pagrįstos, visų pirma sąžiningos 
konkurencijos ar nuosavų išteklių atžvilgiu, 
ji pateikia Tarybai atitinkamus 
pasiūlymus.“

Jei Komisija mano, kad 6 ir 7 straipsniuose 
nustatytos nuostatos nebegali būti 
pagrįstos, visų pirma sąžiningos 
konkurencijos ar nuosavų išteklių atžvilgiu, 
ji pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai
atitinkamus pasiūlymus.“

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pareiškėjas yra apmokestinamasis 
asmuo, kuriam suteiktas įgaliotojo 
ekonominės veiklos vykdytojo statusas 
muitinėms reikmėms, laikoma, kad 2 
dalyje išvardyti kriterijai yra tenkinami.

Jei pareiškėjas yra apmokestinamasis 
asmuo, kuriam suteiktas įgaliotojo 
ekonominės veiklos vykdytojo statusas 
muitinėms reikmėms, laikoma, kad 2 
dalyje išvardyti kriterijai šios direktyvos 
tikslais yra tenkinami.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 56 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
145 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

56a) 145 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

„1. Prireikus Komisija kuo greičiau 
pateikia Tarybai pasiūlymus patikslinti 143 
ir 144 straipsniuose išvardintų 
neapmokestinimo PVM atvejų taikymo 
sritį ir nustatyti išsamias jų įgyvendinimo 

„1. Prireikus Komisija kuo greičiau 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymus patikslinti 143 ir 144 
straipsniuose išvardintų neapmokestinimo 
PVM atvejų taikymo sritį ir nustatyti 
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taisykles. išsamias jų įgyvendinimo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 59 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
150 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

59a) 150 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

„1. Prireikus Komisija kuo greičiau 
pateikia Tarybai pasiūlymus patikslinti 148 
straipsnyje išvardintų neapmokestinimo 
PVM atvejų taikymo sritį ir nustatyti 
išsamias jų įgyvendinimo taisykles.“

„1. Prireikus Komisija kuo greičiau 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymus patikslinti 148 straipsnyje 
išvardintų neapmokestinimo PVM atvejų 
taikymo sritį ir nustatyti išsamias jų 
įgyvendinimo taisykles.“

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 68 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
166 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

68a) 166 straipsnis pakeičiamas taip:

166 straipsnis 166 straipsnis

„Prireikus Komisija kuo greičiau pateikia 
Tarybai pasiūlymus dėl bendrų procedūrų, 
kaip PVM turi būti apmokestinami 1 ir 2 
skirsniuose nurodyti sandoriai.“

„Prireikus Komisija kuo greičiau pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymus dėl bendrų procedūrų, kaip 
PVM turi būti apmokestinami 1 ir 2 
skirsniuose nurodyti sandoriai.“

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 123 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
293 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

123a) 293 straipsnio 1 dalies įžanginė 
dalis pakeičiama taip:

„Kas ketverius metus nuo šios direktyvos 
priėmimo datos Komisija, remdamasi iš 
valstybių narių gauta informacija, pateikia 
Tarybai pranešimą, kaip taikomas šis 
skyrius, o prireikus ir atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti ilgalaikį nacionalinių nuostatų 
suvienodinimą, pasiūlymus šiais 
klausimais:“

„Kas ketverius metus nuo šios direktyvos 
priėmimo datos Komisija, remdamasi iš 
valstybių narių gauta informacija, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą, kaip taikomas šis skyrius, o 
prireikus ir atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
ilgalaikį nacionalinių nuostatų 
suvienodinimą, pasiūlymus šiais 
klausimais:“

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 166 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
395 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

166a) 395 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

„3. Per tris mėnesius nuo 2 dalies 
antroje pastraipoje nurodyto informavimo 
Komisija pateikia Tarybai atitinkamą 
pasiūlymą arba, jei ji nepritaria prašomai 
nukrypti leidžiančiai nuostatai,
komunikatą, kuriame išdėsto savo 
nepritarimo priežastis.“

„3. Per tris mėnesius nuo 2 dalies 
antroje pastraipoje nurodyto informavimo 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai atitinkamą pasiūlymą arba, jei ji 
nepritaria prašomai nukrypti leidžiančiai 
nuostatai, komunikatą, kuriame išdėsto 
savo nepritarimo priežastis.“

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 166 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
396 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

166b) 396 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

„3. Per tris mėnesius nuo 2 dalies 
antroje pastraipoje nurodyto informavimo 
Komisija pateikia Tarybai atitinkamą 
pasiūlymą arba, jei ji nepritaria prašomai 
nukrypti leidžiančiai nuostatai, 
komunikatą, kuriame išdėsto savo 
nepritarimo priežastis.“

„3. Per tris mėnesius nuo 2 dalies 
antroje pastraipoje nurodyto informavimo 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai atitinkamą pasiūlymą arba, jei ji 
nepritaria prašomai nukrypti leidžiančiai 
nuostatai, komunikatą, kuriame išdėsto 
savo nepritarimo priežastis.“

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 169 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
404 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

169a) Po 404 straipsnio įterpiamas šis 
naujas 404a straipsnis:

„404a straipsnis

Per ketverius metus nuo Tarybos 
direktyvos (ES) .../...* + priėmimo datos 
Komisija, remdamasi iš valstybių narių 
gauta informacija, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie 
naujų šios direktyvos nuostatų 
įgyvendinimą ir taikymą, o prireikus [ir 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ilgalaikį 
nacionalinių nuostatų suvienodinimą] 
kartu pateikia pasiūlymus.“
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_______________

* [data] Tarybos direktyva (ES) .../..., 
kuria iš dalies keičiama ... (OL ...).

+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, 
išdėstytos dokumente PE-CONS Nr. ... 
(2018/0164(COD)), numerį ir išnašoje 
įrašyti tos direktyvos numerį, priėmimo 
datą, pavadinimą ir OL nuorodą.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 169 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
404 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

169b) Po 404a straipsnio įterpiamas šis 
404b straipsnis:

„404b straipsnis

Per dvejus metus nuo Tarybos direktyvos 
(ES) .../...* + priėmimo datos Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie valstybių narių mokesčių 
administratorių keitimosi svarbia 
informacija veiksmingumą, atsižvelgdama 
į tarpusavio pasitikėjimo svarbą 
sėkmingam galutinės PVM sistemos 
įgyvendinimui.“

________________

* [data] Tarybos direktyva (ES) .../..., 
kuria iš dalies keičiama ... (OL ...).

+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, 
išdėstytos dokumente PE-CONS Nr. ... 
(2018/0164(COD)), numerį ir išnašoje 
įrašyti tos direktyvos numerį, priėmimo 
datą, pavadinimą ir OL nuorodą.

Or. en
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