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Pakeitimas 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Patirtis, įgyta pastaruoju metu 
įgyvendinant šiuo metu galiojančią tvarką, 
pagal kurią Komisija turi vertinti, ar yra 
konkurencijos iškraipymo grėsmė dėl 
sumažinto PVM taikymo gamtinių dujų, 
elektros energijos ir miesto šildymo 
tiekimui, parodė, kad ši tvarka yra pasenusi 
ir netinkama. Pagal apmokestinimo vietos 
nustatymo taisykles PVM renkamas toje 
vietoje, kurioje gamtines dujas, elektros 
energiją, šilumą ar šaltį įsigijęs asmuo jas 
faktiškai suvartoja. Taikant šias taisykles 
išvengiama bet kokio valstybių narių 
konkurencijos iškraipymo. Tačiau svarbu 
užtikrinti, kad Komisija ir kitos valstybės 
narės būtų pakankamai informuojamos 
apie bet kokį valstybės narės įvedamą 
sumažintą mokestį šiame svarbiame 
sektoriuje. Todėl reikalinga išankstinė 
konsultacijų su PVM komitetu procedūra.

(6) Patirtis, įgyta pastaruoju metu 
įgyvendinant šiuo metu galiojančią tvarką, 
pagal kurią Komisija turi vertinti, ar yra 
konkurencijos iškraipymo grėsmė dėl 
sumažinto PVM taikymo gamtinių dujų, 
elektros energijos ir miesto šildymo 
tiekimui, parodė, kad ši tvarka yra pasenusi 
ir netinkama. Pagal apmokestinimo vietos 
nustatymo taisykles PVM renkamas toje 
vietoje, kurioje gamtines dujas, elektros 
energiją, šilumą ar šaltį įsigijęs asmuo jas 
faktiškai suvartoja. Taikant šias taisykles 
išvengiama bet kokio valstybių narių 
konkurencijos iškraipymo. Tačiau svarbu 
užtikrinti, kad Komisija ir kitos valstybės 
narės būtų pakankamai informuojamos 
apie bet kokį valstybės narės įvedamą 
sumažintą mokestį šiame svarbiame 
sektoriuje. Šie sumažinti PVM tarifai turi
būti taikomi siekiant kitų Bendrijos tikslų, 
pvz., tikslų energijos ar aplinkos srityse, 
kurie susiję su Europos Sąjungos 
įsipareigojimu pagal Kioto protokolą. 
Todėl reikalinga išankstinė konsultacijų su 
PVM komitetu procedūra.

Or. en
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Pakeitimas 12
Zsolt László Becsey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Todėl būtų tikslinga šią taisyklę 
taikyti nekilnojamajam turtui, kuris yra 
pateiktas apmokestinamajam asmeniui ir 
jam teikiamoms svarbioms paslaugoms, 
susijusioms su tuo turtu. Tokie atvejai yra 
patys svarbiausi atsižvelgiant į, viena 
vertus, šio turto vertę bei ekonominio 
naudingumo laikotarpį ir, kita vertus, į tai, 
kad šios rūšies turtas praktikoje dažnai 
naudojamas mišriai.

(10) Todėl būtų tikslinga šią taisyklę 
taikyti nekilnojamajam turtui, kuris yra 
pateiktas apmokestinamajam asmeniui ir 
jam teikiamoms svarbioms paslaugoms, 
susijusioms su tuo turtu. Tokie atvejai yra 
patys svarbiausi atsižvelgiant į, viena 
vertus, šio turto vertę bei ekonominio 
naudingumo laikotarpį ir, kita vertus, į tai, 
kad šios rūšies turtas praktikoje dažnai 
naudojamas mišriai. Taip pat Komisija 
turėtų išanalizuoti galimą taisymo 
schemos taikymą visoms didelės vertės 
materialaus turto rūšims, nustatyti galimo 
materialaus turto įtraukimo vertės ribą ir 
nurodyti išlaidas, susijusias su didesniais 
administravimo ir tikrinimo pajėgumais, 
kurių poreikis atsiranda dėl tokio taisymo 
schemos išplėtimo.

Or. en

Pagrindimas

Taisymo sistema, taikoma nekilnojamajam turtui, turi būti taikoma visam materialiam turtui 
siekiant sukurti teisingą PVM atskaitos schemą, taikomą sandoriams, kuriais suteikiama teisė 
į mišrų šio turto naudojimą. Reikėtų apdairiai atsižvelgti į būtinas išlaidas.

Pakeitimas 13
Zsolt László Becsey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio – 11 punktas
lapkričio 28 d. Direktyva 2006/112/EB
168a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nekilnojamas turtas įsigyjamas, Jei nekilnojamas turtas ir kitas didelės 



AM\717571LT.doc 5/5 PE404.691v01-00

LT

statomas, rekonstruojamas ar iš esmės 
pertvarkomas, pradinis mokesčio 
apskaičiavimo momentu atsirandančios 
teisės į atskaitą įgyvendinimas ribojamas 
proporcingai faktiniam turto naudojimui 
sandoriams, suteikiantiems teisę į atskaitą.

vertės materialus turtas įsigyjamas, 
statomas, rekonstruojamas ar iš esmės 
pertvarkomas, pradinis mokesčio 
apskaičiavimo momentu atsirandančios 
teisės į atskaitą įgyvendinimas ribojamas 
proporcingai faktiniam turto naudojimui 
sandoriams, suteikiantiems teisę į atskaitą.

Nukrypstant nuo 26 straipsnio, į pirmojoje 
pastraipoje nurodyto nekilnojamojo turto 
naudojimo paskirties dalies pokyčius 
atsižvelgiama 187, 188, 190 ir 192 
straipsniuose nustatytomis sąlygomis, kai 
siekiama pakoreguoti pradinį teisės į 
atskaitą įgyvendinimą.

Nukrypstant nuo 26 straipsnio, į pirmojoje 
pastraipoje nurodyto nekilnojamojo turto ir 
kito didelės vertės materialaus turto
naudojimo paskirties dalies pokyčius 
atsižvelgiama 187, 188, 190 ir 192 
straipsniuose nustatytomis sąlygomis, kai 
siekiama pakoreguoti pradinį teisės į 
atskaitą įgyvendinimą.

Į antroje pastraipoje nurodytus pokyčius 
atsižvelgiama pagal 187 straipsnio 1 dalį 
valstybių narių nustatytu laikotarpiu 
ilgalaikiam nekilnojamajam turtui.“

Į antroje pastraipoje nurodytus pokyčius 
atsižvelgiama pagal 187 straipsnio 1 dalį 
valstybių narių nustatytu laikotarpiu 
ilgalaikiam nekilnojamajam turtui ir kitam 
didelės vertės materialiam turtui.“

Or. en

Pagrindimas

Taisymo sistema, taikoma nekilnojamajam turtui, turi būti taikoma visam materialiam turtui 
siekiant sukurti teisingą PVM atskaitos schemą, taikomą sandoriams, kuriais suteikiama teisė 
į mišrų šio turto naudojimą. Reikėtų apdairiai atsižvelgti į būtinas išlaidas.
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