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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2017)0471 

Pridėtinės vertės mokesčio prievolės, taikomos paslaugų teikimui ir 

nuotolinei prekybai prekėmis * 

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio prievolių, taikomų 

paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis, iš dalies keičiamos Direktyva 

2006/112/EB ir Direktyva 2009/132/EB (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 

2016/0370(CNS)) 

 

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0757), 

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

Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0004/2017), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0307/2017), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį; 

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 (nauja) 

 



Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1) 2015 m. skirtumas tarp numatomų 

PVM įplaukų ir faktiškai surinkto PVM 

(PVM surinkimo deficitas) Sąjungoje 

buvo maždaug 152 mlrd. EUR, o dėl 

tarpvalstybinio sukčiavimo Sąjungoje 

kasmet prarandama maždaug 50 mlrd. 

EUR PVM įplaukų, todėl PVM yra 

svarbus Sąjungos lygmeniu spręstinas 

klausimas ir itin svarbu sukurti galutinę 

PVM sistemą, grindžiamą paskirties šalies 

principu; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atlikus tų 2015 m. sausio 1 d. 

pradėtų taikyti specialių schemų vertinimą, 

nustatytos kelios tobulintinos sritys. Pirma, 

turėtų būti sumažinta valstybėje narėje 

įsisteigusioms labai mažoms įmonėms, 

retkarčiais teikiančioms tokias paslaugas 

kitose valstybėse narėse, tenkanti našta, 

susijusi su PVM prievolių vykdymu kitose 

valstybėse narėse nei jų įsisteigimo 

valstybė narė. Todėl turėtų būti nustatyta 

visoje Bendrijoje taikoma riba, kurios 

nepasiekus tos tiekiamos prekės ar 

teikiamos paslaugos pridėtinės vertės 

mokesčiu būtų toliau apmokestinamos šių 

įmonių įsisteigimo valstybėje narėje. 

Antra, reikalavimas laikytis visose 

valstybėse narėse, į kurias tiekiamos prekės 

ar kuriose teikiamos paslaugos, galiojančių 

sąskaitų faktūrų išrašymo ir apskaitos 

registrų saugojimo reikalavimų, sukuria 

didelę naštą. Todėl, siekiant sumažinti 

įmonėms tenkančią naštą, turėtų būti 

taikomos specialia schema besinaudojančio 

prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo 

registravimosi valstybėje narėje 

galiojančios sąskaitų faktūrų išrašymo ir 

apskaitos registrų saugojimo taisyklės. 

Trečia, apmokestinamieji asmenys, kurie 

nėra įsisteigę Bendrijoje, bet yra registruoti 

(3) atlikus tų 2015 m. sausio 1 d. 

pradėtų taikyti specialių schemų vertinimą, 

nustatytos kelios tobulintinos sritys. Pirma, 

turėtų būti sumažinta valstybėje narėje 

įsisteigusioms mikroįmonėms, retkarčiais 

teikiančioms tokias paslaugas kitose 

valstybėse narėse, tenkanti našta, susijusi 

su PVM prievolių vykdymu kitose 

valstybėse narėse nei jų įsisteigimo 

valstybė narė. Todėl turėtų būti nustatyta 

visoje Bendrijoje taikoma riba, kurios 

nepasiekus tos tiekiamos prekės ar 

teikiamos paslaugos būtų ir toliau 

apmokestinamos PVM šių įmonių 

įsisteigimo valstybėje narėje. Antra, 

reikalavimas laikytis visose valstybėse 

narėse, į kurias tiekiamos prekės ar kuriose 

teikiamos paslaugos, galiojančių sąskaitų 

faktūrų išrašymo reikalavimų, sukuria 

didelę naštą. Todėl, siekiant kuo labiau 

sumažinti įmonėms tenkančią naštą, turėtų 

būti taikomos sąskaitų faktūrų išrašymo 

taisyklės, galiojančios specialia schema 

besinaudojančio prekių tiekėjo ar paslaugų 

teikėjo registravimosi valstybėje narėje. 

Trečia, apmokestinamieji asmenys, kurie 

nėra įsisteigę Bendrijoje, bet yra registruoti 

PVM mokėtojais bet kurioje valstybėje 

narėje (pavyzdžiui, dėl to, kad toje 



PVM mokėtojais kurioje nors valstybėje 

narėje (pavyzdžiui, dėl to, kad toje 

valstybėje narėje retkarčiais vykdo PVM 

apmokestinamus sandorius), negali 

naudotis nei specialia schema Bendrijoje 

neįsisteigusiems apmokestinamiesiems 

asmenims, nei specialia schema Bendrijoje 

įsisteigusiems apmokestinamiesiems 

asmenims. Todėl siūloma tokiems 

apmokestinamiesiems asmenims leisti 

naudotis specialia schema Bendrijoje 

neįsisteigusiems apmokestinamiesiems 

asmenims; 

valstybėje narėje retkarčiais vykdo PVM 

apmokestinamus sandorius), negali 

naudotis nei specialia schema Bendrijoje 

neįsisteigusiems apmokestinamiesiems 

asmenims, nei specialia schema Bendrijoje 

įsisteigusiems apmokestinamiesiems 

asmenims. Todėl siūloma tokiems 

apmokestinamiesiems asmenims leisti 

naudotis specialia schema Bendrijoje 

neįsisteigusiems apmokestinamiesiems 

asmenims; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) nors minimaliosios vieno langelio 

sistemos (angl. MOSS) vertinimas iš 

esmės yra teigiamas, 99 % joje tvarkomų 

PVM įplaukų deklaruoja tik 13 % 

registruotų įmonių, o tai rodo, kad, 

siekiant pašalinti kliūtis tarpvalstybinei 

elektroninei prekybai, valstybės narės turi 

propaguoti šią sistemą didesniam skaičiui 

mažųjų ir vidutinių įmonių; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) ši iš dalies keičianti direktyva 

galėtų padidinti administracines sąnaudas 

mažoms siuntoms, nes atitinkamos 

pakuotės turi būti pažymėtos skiriamuoju 

ženklu, nurodančiu, kad naudota importo 

PVM sistema, be to, pašto sektoriuje 

privaloma rūšiuoti pakuotes, remiantis 

tuo, ar naudota importo PVM sistema. 

Valstybės narės ir Komisija turėtų 

atkreipti ypatingą dėmesį į poveikį pašto 

sektoriui; 



 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) nustatant šios direktyvos nuostatų 

taikymo datą, atitinkamais atvejais 

atsižvelgta į laiką, kurio reikia, kad būtų 

parengtos priemonės, būtinos šiai 

direktyvai įgyvendinti, ir kad valstybės 

narės galėtų pritaikyti savo PVM 

registravimo, deklaravimo ir mokėjimo IT 

sistemas; 

(14) nustatant šios direktyvos nuostatų 

taikymo datą, atitinkamais atvejais turėtų 

būti atsižvelgiama į laiką, kurio reikia, kad 

būtų parengtos priemonės, būtinos šiai 

direktyvai įgyvendinti, ir kad valstybės 

narės ir įmonės galėtų pritaikyti savo PVM 

registravimo, deklaravimo ir mokėjimo IT 

sistemas; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17a) Komisijos pasiūlymas yra tik 

vienas iš PVM surinkimo deficito 

pašalinimo elementų. Siekiant Sąjungoje 

veiksmingai kovoti su sukčiavimu PVM, 

reikia imtis ir kitų priemonių; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas) 

Direktyva 2006/112/EB 

14 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) 14 straipsnis papildomas šia 

dalimi: 

 „3a. Jei apmokestinamasis asmuo, 

veikiantis savo vardu, bet kito asmens 

naudai, užsiima nuotoline prekyba 

prekėmis, kurios importuojamos iš 

trečiųjų šalių ar teritorijų ir kurių siuntos 

prekių vertė neviršija 150 EUR arba šios 

sumos atitikmens nacionaline valiuta, ir 



jo metinė apyvarta einamaisiais 

kalendoriniais metais viršija 

1 000 000 EUR arba šios sumos 

atitikmenį nacionaline valiuta, įskaitant 

atvejus, kai nuotolinei prekybai 

naudojamas telekomunikacijų tinklas, 

sąsaja ar portalas, laikoma, kad tas prekes 

gavo ir tiekė pats apmokestinamasis 

asmuo.“ 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

58 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) paslaugos teikiamos asmenims, 

esantiems bet kurioje kitoje nei a punkte 

nurodytoji valstybėje narėje; 

b) paslaugos teikiamos klientams, 

esantiems bet kurioje kitoje nei a punkte 

nurodytoji valstybėje narėje; ir 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

58 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) bendra tokių paslaugų teikimo vertė 

be PVM einamaisiais kalendoriniais metais 

neviršija ir praėjusiais kalendoriniais 

metais neviršijo 10 000 EUR ar lygiavertės 

sumos nacionaline valiuta. 

c) bendra tokių paslaugų teikimo vertė 

be PVM einamaisiais kalendoriniais metais 

neviršija ir praėjusiais kalendoriniais 

metais neviršijo 35 000 EUR ar lygiavertės 

sumos nacionaline valiuta. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

369 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„Registravimosi valstybė narė nustato „Tie apskaitos registrai saugomi 



laikotarpį, kurį Bendrijoje neįsisteigęs 

apmokestinamasis asmuo turi saugoti 

tuos apskaitos registrus.“ 

penkerius metus nuo kalendorinių metų, 

kuriais atliktas sandoris, pabaigos.“ 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Direktyvos 2006/112/EB pakeitimai, 

įsigaliojantys nuo 2018 m. sausio 1 d. 

Direktyvos 2006/112/EB pakeitimai, 

įsigaliojantys nuo 2021 m. balandžio 1 d. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Direktyva 

2006/112/EB iš dalies keičiama taip: 

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. Direktyva 

2006/112/EB iš dalies keičiama taip: 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

V antraštinės dalies 3a skyriaus 59c straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) bendra prekių tiekimo ar paslaugų 

teikimo, kuriam taikomos šios nuostatos, 

vertė be PVM einamaisiais kalendoriniais 

metais neviršija ir praėjusiais 

kalendoriniais metais neviršijo 10 

000 EUR ar lygiavertės sumos nacionaline 

valiuta. 

c) bendra paslaugų teikimo, kuriam 

taikomos šios nuostatos, vertė be PVM 

einamaisiais kalendoriniais metais neviršija 

ir praėjusiais kalendoriniais metais 

neviršijo 35 000 EUR ar lygiavertės sumos 

nacionaline valiuta. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

143 straipsnio 1 dalies ca punktas 



 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„ca) importuojamos prekės, kurioms 

taikomas PVM deklaruojamas pagal XII 

antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje 

nurodytą specialią schemą, jei importo 

valstybės narės kompetentingai muitinės 

įstaigai ne vėliau kaip pateikiant importo 

deklaraciją nurodomas tiekėjui arba jo 

vardu veikiančiam tarpininkui pagal 369q 

straipsnį suteiktas PVM mokėtojo kodas;“; 

„ca) importuojamos prekės, kurioms 

taikomas PVM deklaruojamas pagal XII 

antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje 

nurodytą specialią schemą, jei importo 

valstybės narės kompetentingai muitinės 

įstaigai ne vėliau kaip pateikiant importo 

deklaraciją nurodomas tiekėjui arba jo 

vardu veikiančiam tarpininkui pagal 369q 

straipsnį suteiktas PVM mokėtojo kodas, o 

Komisija akte konkrečiai apibrėžia 

importo deklaracijos pobūdį;“ 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 21 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

369b straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės leidžia šia specialia 

schema naudotis bet kuriam Bendrijos 

vidaus nuotolinę prekybą prekėmis 

vykdančiam apmokestinamajam asmeniui 

ir bet kuriam vartojimo valstybėje narėje 

neįsisteigusiam apmokestinamajam 

asmeniui, teikiančiam paslaugas 

neapmokestinamajam asmeniui, kuris yra 

įsisteigęs arba turi nuolatinę gyvenamąją 

vietą ar paprastai gyvena toje valstybėje 

narėje. Ši speciali schema taikoma visoms 

toms Bendrijoje tiekiamoms prekėms ir 

teikiamoms paslaugoms. 

Valstybės narės leidžia specialia schema 

pagal šį skyrių naudotis bet kokiam 

Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą 

prekėmis vykdančiam apmokestinamajam 

asmeniui ir bet kuriam vartojimo valstybėje 

narėje neįsisteigusiam apmokestinamajam 

asmeniui, teikiančiam bet kokias paslaugas 

neapmokestinamajam asmeniui, nepaisant 

to, kur toks neapmokestinamasis asmuo 

įsisteigęs, turi nuolatinę gyvenamąją vietą 

ar paprastai gyvena. Ši speciali schema 

taikoma visoms toms Bendrijoje 

tiekiamoms prekėms ir teikiamoms 

paslaugoms. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 29 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

369l straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) Jei prekės parduodamos užsienio 



valiuta, jų vertė, kuri pagal šią dalį negali 

viršyti 150 EUR, nustatoma atliekant 

valiutos konvertavimą pagal Sąjungos 

muitinės kodekso 53 straipsnį. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 30 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

369y straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei asmuo, kuriam skirtos importuojamos 

prekių siuntos, kurių tikroji vertė neviršija 

150 EUR, nenurodo norintis, kad būtų 

taikomos standartinės prekių importo 

procedūros, be kita ko, kad būtų pagal 94 

straipsnio 2 dalį taikomas lengvatinis 

PVM tarifas, importo valstybė narė leidžia 

asmeniui, kuris pateikia prekes Bendrijos 

teritorijoje esančiai muitinei, naudotis 

specialiomis importo PVM, taikomo 

prekėms, kurių siuntimas ar gabenimas 

baigiasi toje valstybėje narėje, deklaravimo 

ir mokėjimo procedūromis. 

Jei prekių, siunčiamų siuntose, kurių 

prekių vertė neviršija 150 EUR, importui 

nenaudojama 6 skyriaus 4 skirsnyje 

nurodyta speciali schema, importo 

valstybė narė leidžia asmeniui, kuris 

pateikia prekes Bendrijos teritorijoje 

esančiai muitinei asmens, kuriam skirtos 

prekės, vardu, naudotis specialiomis 

importo PVM, taikomo prekėms, kurių 

siuntimas ar gabenimas baigiasi toje 

valstybėje narėje, deklaravimo ir mokėjimo 

procedūromis. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 30 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

369z straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) asmuo, pateikiantis prekes 

Bendrijos teritorijoje esančiai muitinei, 

atsako už PVM surinkimą iš asmens, 

kuriam skirtos prekės. 

b) asmuo, deklaruojantis prekes 

Bendrijos teritorijoje esančiai muitinei, 

atsako už PVM surinkimą iš asmens, 

kuriam skirtos prekės. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 30 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

369z straipsnio 2 pastraipa 



 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės numato, kad 

asmuo, pateikiantis prekes Bendrijos 

teritorijoje esančiai muitinei, turi imtis 

tinkamų priemonių, kad užtikrintų, kad 

asmuo, kuriam skirtos prekės, sumokėtų 

tinkamo dydžio mokestį. 

2. Valstybės narės numato, kad 

asmuo, deklaruojantis prekes Bendrijos 

teritorijoje esančiai muitinei, turi imtis 

tinkamų priemonių, kad užtikrintų, kad 

asmuo, kuriam skirtos prekės, sumokėtų 

tinkamo dydžio mokestį. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. išbraukiama 

Direktyvos 2009/132/EB IV antraštinė 

dalis. 

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. išbraukiama 

Direktyvos 2009/132/EB IV antraštinė 

dalis. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios 

direktyvos 2 ir 3 straipsnių, jos taiko nuo 

2021 m. sausio 1 d. 

Nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios 

direktyvos 2 ir 3 straipsnių, jos taiko nuo 

2021 m. balandžio 1 d. 

 


