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Grozījums Nr. 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Īstenojot pašreiz spēkā esošo 
procedūru, kas paredz, ka Komisijai ir 
jāpieņem lēmums par to, vai pastāv 
konkurences traucējumu risks, ja tiek 
piemērota samazināta PVN likme 
dabasgāzei, elektroenerģijai un 
centralizētajai siltumapgādei, nesen gūtā 
pieredze liecina, ka šī procedūra ir 
novecojusi un pārmērīga. Noteikumi, kas 
reglamentē nodokļa piemērošanas vietu, 
garantē, ka PVN jāmaksā tur, kur patērētājs 
faktiski patērē dabasgāzi, elektroenerģiju, 
un izmanto siltumapgādes un dzesēšanas 
pakalpojumus. Tādējādi tie palīdz novērst 
dalībvalstu konkurences traucējumus. 
Tomēr joprojām ir svarīgi gādāt par to, lai 
Komisija un citas dalībvalstis tiktu 
pienācīgi informētas, ja kāda dalībvalsts 
ievieš samazinātu nodokļa likmi šajā 
jutīgajā tautsaimniecības nozarē. Tāpēc ir 
nepieciešama sākotnējā konsultāciju 
procedūra, iesaistot PVN komiteju.

(6) Īstenojot pašreiz spēkā esošo 
procedūru, kas paredz, ka Komisijai ir 
jāpieņem lēmums par to, vai pastāv 
konkurences traucējumu risks, ja tiek 
piemērota samazināta PVN likme 
dabasgāzei, elektroenerģijai un 
centralizētajai siltumapgādei, nesen gūtā 
pieredze liecina, ka šī procedūra ir 
novecojusi un pārmērīga. Noteikumi, kas 
reglamentē nodokļa piemērošanas vietu, 
garantē, ka PVN jāmaksā tur, kur patērētājs 
faktiski patērē dabasgāzi, elektroenerģiju, 
un izmanto siltumapgādes un dzesēšanas 
pakalpojumus. Tādējādi tie palīdz novērst 
dalībvalstu konkurences traucējumus. 
Tomēr joprojām ir svarīgi gādāt par to, lai 
Komisija un citas dalībvalstis tiktu 
pienācīgi informētas, ja kāda dalībvalsts 
ievieš samazinātu nodokļa likmi šajā 
jutīgajā tautsaimniecības nozarē. 
Samazinātajai PVN likmei jābūt tādai, lai 
sasniegtu citus Kopienas mērķus, 
piemēram, enerģētikas vai vides mērķus 
saistībā ar Eiropas Savienības 
apņemšanos Kioto Protokola kontekstā. 
Tāpēc ir nepieciešama sākotnējā 
konsultāciju procedūra, iesaistot PVN 
komiteju.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Zsolt László Becsey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Aprakstītajā kontekstā šis noteikums ir 
jāpiemēro nekustamajam īpašumam, kuru 
piegādā apliekamajai personai, un 
svarīgiem pakalpojumiem, kas saistīti ar 
piegādāto īpašumu. Šādas situācijas ir 
visbūtiskākās, ņemot vērā minēto īpašumu 
vērtību un ekonomisko dzīves ciklu, un to, 
ka šāda īpašuma jaukts lietojums notiek 
ļoti bieži.

(10) Aprakstītajā kontekstā šis noteikums ir 
jāpiemēro nekustamajam īpašumam, kuru 
piegādā apliekamajai personai, un 
svarīgiem pakalpojumiem, kas saistīti ar 
piegādāto īpašumu. Šādas situācijas ir 
visbūtiskākās, ņemot vērā minēto īpašumu 
vērtību un ekonomisko dzīves ciklu, un to, 
ka šāda īpašuma jaukts lietojums notiek 
ļoti bieži. Turklāt Komisijai jāanalizē 
pielāgojumu sistēmas iespējamā 
attiecināšana uz visu veidu augstu 
novērtētām materiālām vērtībām, nosakot 
materiālo vērtību iespējamās iekļaušanas 
vērtības slieksni un precizējot papildu 
administratīvo un kontroles procedūru 
izmaksas, ko rada šāda pielāgojumu 
sistēmas paplašināšana.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojumu sistēma, ko attiecina uz nekustamo īpašumu, jāattiecina uz visām materiālajām 
vērtībām un precēm, lai izveidotu godīgu PVN atskaitīšanas sistēmu darījumiem, kas dod 
tiesības uz šo vērtību jauktu izmatošanu. Jāņem vērā nepieciešamie izdevumi.

Grozījums Nr. 13
Zsolt László Becsey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva EK Nr. 006/112/EK
168.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iegādājas, ceļ, atjauno vai būtiski 
pārveido nekustamo īpašumu, atskaitīšanas 

Ja iegādājas, ceļ, atjauno vai būtiski 
pārveido nekustamo īpašumu vai kādu citu 
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tiesību sākotnējā izmantošana, kas 
iespējama tad, kad nodoklis kļūst 
maksājams, tiek attiecināta tikai uz to 
īpašuma daļu, kuru faktiski lieto 
vajadzībām, kas ļauj pretendēt uz 
atskaitīšanas tiesībām.

augstvērtīgu materiālo vērtību, 
atskaitīšanas tiesību sākotnējā 
izmantošana, kas iespējama tad, kad 
nodoklis kļūst maksājams, tiek attiecināta 
tikai uz to īpašuma daļu, kuru faktiski lieto 
vajadzībām, kas ļauj pretendēt uz 
atskaitīšanas tiesībām.

Atkāpjoties no 26. panta prasībām, 
izmaiņas pirmajā daļā minētajā nekustamā 
īpašuma lietojuma daļā ņem vērā, ievērojot 
nosacījumus 187., 188., 190. un 192. pantā, 
lai pielāgotu atskaitīšanas tiesību sākotnējo 
izmantošanu.

Atkāpjoties no 26. panta prasībām, 
izmaiņas pirmajā daļā minētajā nekustamā 
īpašuma un citu augstvērtīgu materiālo 
vērtību lietojuma daļā ņem vērā, ievērojot 
nosacījumus 187., 188., 190. un 192. pantā, 
lai pielāgotu atskaitīšanas tiesību sākotnējo 
izmantošanu.

Otrajā daļā minētās izmaiņas ņem vērā 
dalībvalsts noteiktā laika periodā atbilstoši 
187. panta 1. punktam attiecībā uz 
nekustamo īpašumu, kas iegādāts kā 
kapitālieguldījums.

Otrajā daļā minētās izmaiņas ņem vērā 
dalībvalsts noteiktā laika periodā atbilstoši
187. panta 1. punktam attiecībā uz 
nekustamo īpašumu un citām 
augstvērtīgām materiālām vērtībām, kas 
iegādātas kā kapitālieguldījums.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojumu sistēma, ko attiecina uz nekustamo īpašumu, jāattiecina uz visām materiālajām 
vērtībām un precēm, lai izveidotu godīgu PVN atskaitīšanas sistēmu darījumiem, kas dod 
tiesības uz šo vērtību jauktu izmatošanu. Jāņem vērā nepieciešamie izdevumi.
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