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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0564/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sandro Adriani, par 
samazinātu PVN audiovizuālām elektroprecēm.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Savienībai rīkoties, lai panāktu ievērojamu PVN 
samazinājumu audiovizuālām elektroprecēm (izklaide mājas apstākļos), apgalvojot, ka 
Spānijā, piemēram, PVN likme DVD diskiem ir 4 %; tāpat viņš aicina izvērst pretpirātisma 
pasākumus.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 28. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

A. Faktiskie apstākļi

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Savienībai rīkoties, lai panāktu ievērojamu PVN 
samazinājumu audiovizuālām elektroprecēm (izklaidei mājas apstākļos), apgalvojot, ka 
Spānijā, piemēram, PVN likme DVD diskiem ir 4 %. Tāpat lūgumraksta iesniedzējs aicina 
izvērst pretpirātisma pasākumus. 

B. Tiesiskie apsvērumi

Direktīvas 2006/112/EK1 (turpmāk tekstā „PVN direktīva”) 93. pantā un turpmākajos pantos 
ir noteikti PVN likmes reglamentējoši noteikumi. Saskaņā ar 96.–99. pantu dalībvalstis 
piemēro standarta PVN likmi procentu veidā no ar nodokli apliekamās summas, kas no 

  
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļu 
sistēmu, OV L 347, 11.12.2006. Šī direktīva 2007. gada 1. janvārī aizstāja Sesto PVN direktīvu, tādējādi kļūstot 
par Kopienas PVN tiesību aktu galveno sastāvdaļu.
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2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim nedrīkst būt mazāka par 15 %1. Turklāt 
dalībvalstis var piemērot vienu vai divas samazinātas likmes, kas saskaņā ar PVN direktīvas 
99. pantu nedrīkst būt mazākas par 5 %. Tomēr šīs samazinātās likmes var piemērot tikai 
VAT direktīvas III pielikumā uzskaitītām precēm un pakalpojumiem2. Nevienā no 
III pielikumā noteiktajām kategorijām neietilpst audiovizuālas elektropreces, tostarp izklaidei 
mājās paredzētas audiovizuālas elektropreces vai DVD diski. Tādējādi nedz Itālija, nedz 
Spānija nedrīkst ieviest samazinātas PVN likmes šīm precēm. 

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju Spānija un Itālija minētajām precēm piemēro 
standarta PVN likmes. Tomēr, iespējams, ka lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz gadījumiem, 
kad samazinātas PVN likmes tiek piemērotas tiem DVD diskiem, kas tiek pārdoti kā 
papildpreces pamatprecēm, uz kurām attiecas samazināta PVN likme. Saskaņā ar Tiesas 
praksi gadījumā, ja no ekonomiskā viedokļa divas preces ir apvienotas vienā darījumā, ko 
nebūtu piemēroti sadalīt, pamatpreces likme pretēji papildpreces likmei tiek piemērota abām 
precēm3. Tā var būt gadījumos, kad mazākas vērtības (tādējādi papildprece) DVD disks tiek 
pārdots kopā ar grāmatu vai žurnālu, kuram tiek piemērota samazināta PVN likme. 

Attiecībā uz pieprasījumu ieviest samazinātu likmi audiovizuālām elektroprecēm būtu 
lietderīgi atcerēties, ka samazinātas likmes vai atvieglojumi, kas noteikti PVN direktīvā, ir 
izņēmums no Kopienas PVN režīma pamatā esošā vispārējā noteikuma. Vēl vienas iespējas 
ieviešana samazinātas likmes piemērošanai varētu vēl vairāk sadrumstalot iekšējo tirgu, jo 
dažas dalībvalstis izmantotu šādu iespēju, bet citas to nedarītu. Šobrīd visas 27 dalībvalstis 
apliek audiovizuālās elektropreces ar standarta PVN likmēm, kas jau atšķiras no 15–25 %. 
Tādēļ PVN direktīvas III pielikuma paplašināšana nešķiet vēlama, jo no attiecīgajām precēm 
iekasētās PVN summas atšķirības visā Kopienā var kļūt vēl lielākas. 

Attiecībā uz pretpirātisma pasākumiem jāuzsver, ka Komisija nepārtraukti strādā, lai uzlabotu 
pašreizējos un izstrādātu jaunus pretpirātisma pasākumus. Svarīgs šī darba piemērs ir 
Komisijas 2006. gadā izteiktais Direktīvas par kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanu, priekšlikums4.

C. Secinājums

Komisija uzskata, ka, nepiemērojot samazinātu PVN likmi audiovizuālām elektroprecēm un 
DVD diskiem, Itālija un Spānija nepārkāpj Kopienas tiesību aktus.

  
1 Turpat, 96. un 97. pants.
2 Turpat, 98. pants.

3  Skatīt 2005. gada 27. oktobra spriedumu lietā C-41/04 Levob Verzekeringen BV un OV Bank NV pret 
Staatssecretaris van Financiën, OV 28.01.2006., C 22/1.

4 Grozīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanu priekšlikums, pieņemts 2006. gada 26. aprīlī, (COM(2006)168).
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