
PR\719495LT.doc PE402.842v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2007/0267(CNS)

14.4.2008

*
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas, 
susijusias su draudimo ir finansinėmis paslaugomis
(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Joseph Muscat



PE402.842v02-00 2/13 PR\719495LT.doc

LT

PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB dėl 
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas, susijusias su draudimo ir 
finansinėmis paslaugomis
(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0747),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C6-0473/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 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 ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Finansinių paslaugų sektoriaus indėlis 
gerinant augimą, konkurencingumą ir 
užimtumą yra svarbus, tačiau tai įmanoma 
tik tuomet, kai vidaus rinkoje sudaromos 
nešališkos konkurencijos sąlygos. Būtina 
nustatyti sistemą, kuria būtų užtikrintas 
finansinių produktų apmokestinimo 
pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) 
ir jų rinkodaros bei administravimo teisinis 
tikrumas.

(1) Finansinių paslaugų sektoriaus indėlis 
gerinant augimą, konkurencingumą ir 
užimtumą yra svarbus, tačiau tai įmanoma 
tik tuomet, kai vidaus rinkoje sudaromos 
nešališkos konkurencijos sąlygos. Būtina 
nustatyti sistemą, kuria būtų užtikrintas 
finansinių produktų apmokestinimo 
pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) 
ir jų rinkodaros bei administravimo 
nešališkos konkurencijos sąlygos.
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Or. en

Pagrindimas

Teisinis tikrumas aptariamas 2 konstatuojamoje dalyje. 1 konstatuojamoje dalyje aptariamas 
nešališkumo ir vienodų galimybių vidaus rinkoje sudarymo principai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Draudimo paslaugoms ir finansinėms 
paslaugoms būtinos panašios 
tarpininkavimo rūšys. Dėl to draudimo 
tarpininkavimas ir finansinis 
tarpininkavimas turėtų būti vertinami 
vienodai. 

(5) Draudimo paslaugoms ir finansinėms 
paslaugoms būtinos panašios 
tarpininkavimo rūšys. Dėl to draudimo 
tarpininkavimas ir finansinis 
tarpininkavimas turėtų būti vertinami 
vienodai, įskaitant tarpininko, kuris neturi 
jokių sutartinių įsipareigojimų nė vienai 
iš sudaromo draudimo ar finansavimo 
sandorio šalių ir kuriam padedant 
sudarytas šis sandoris, tarpininkavimą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal ETT teismo praktiką (Volker Ludwig, C-453/05) ir siekiant išvengti abejonių, reikėtų 
konstatuojamoje dalyje paminėti, kad išimtis taikoma ir antriniam tarpininkavimui.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Draudimo ir finansinių paslaugų 
teikėjai turi vis daugiau galimybių 
patirtoms išlaidoms taikomą pirkimo PVM 
priskirti būtent apmokestinamoms 
pardavimo pajamoms. Tais atvejais, kai 
teikėjai teikia paslaugas už nustatytą 
mokestį, jie gali lengvai nustatyti šių 
paslaugų apmokestinamąją vertę. Dėl to 
tikslinga išplėsti tokių ūkio subjektų 

(7) Draudimo ir finansinių paslaugų 
teikėjai turi vis daugiau galimybių 
patirtoms išlaidoms taikomą pirkimo PVM 
priskirti būtent apmokestinamoms 
pardavimo pajamoms. Sudaryti galimybes 
šiems tiekėjams apmokestinti draudimo ir 
finansavimo paslaugų teikimą kitiems 
apmokestinamiesiems asmenims yra 
tinkama priemonė, siekiant spręsti šią 
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galimybę rinktis apmokestinti. problemą. Dėl to tikslinga išplėsti tokių 
ūkio subjektų galimybę rinktis 
apmokestinti.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vertinama galimybė rinktis sandorių „verslas verslui“ (B2B) mokesčių formulę, nėra 
aiškaus vertinimo, kokią įtaką vartotojams turės jiems teikiamų draudimo ir finansinių 
paslaugų apmokestinimas („verslas vartotojui“ (B2C)). Nėra jokios kitos garantijos, išskyrus 
konkurenciją, kad siekiant sutaupyti nenukentės vartotojas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Taryba įgyvendina taisykles, 
kuriomis vadovaujantis galima pasirinkti 
tokią apmokestinimo sistemą, kuri 
užtikrintų vieningą taikymą vidaus 
rinkoje. Kol Taryba šių priemonių 
nepatvirtino, valstybės narės gali nustatyti 
išsamias taisykles, reglamentuojančias 
pasirinkimo galimybės įgyvendinimą. 
Valstybės narės informuoja Komisiją apie 
priemonių projektus likus šešiems 
mėnesiams iki jų priėmimo. Per šį 
laikotarpį Komisija įvertina priemonių 
projektus ir priima rekomendaciją. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi 137a straipsnio formuluotė per plati, reikėtų įtraukti konstatuojamąją dalį, kurioje 
būtų užtikrinta, kad Taryba priima vieningas taisykles, kurios užkirs kelia rinkos
susiskaldymui 
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2006/112/EB
135a straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) „investiciniai fondai“ reiškia
kolektyvinio investavimo į 135 straipsnio 1 
dalies a–e punktuose nurodytus 
neapmokestinamus finansinius 
dokumentus ir į nekilnojamąjį turtą 
subjektus;

(10) „investiciniai fondai“ – tai specialios 
investavimo priemonės, sukurtos siekiant 
vienintelio tikslo – pritraukti investuotojų 
turtą ir investuoti jį į diversifikuotą 
sutelktąjį turtą.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiant investicinius fondus ir pateikiant nuorodą į finansines priemones, aptartas 
pasiūlymo 135 straipsnio 1 dalyje, pasiūlyme siekiama nustatyti prievolę investicinio kapitalo 
valdytojams tikrinti turto, į kurį jie investuoja investitorių turtą, PVM būklę.  Ši apibrėžtis per 
griežta lyginant su bendrai versle priimtina apibrėžtimi. Pakeitimuose siūloma naudoti 
Baltojoje knygoje dėl investicinių fondų bendrosios rinkos sistemos gerinimo 
(COM(2006)686) Komisijos vartojamą apibrėžtį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2006/112/EB
137 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

137 straipsnio 1 dalies a punktas 
išbraukiamas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas toks pats kaip ir 3 bei 4 pakeitimams. Kadangi galimybė pasirinkti mokesčius 
taikoma tik B2B operacijoms, B2C operacijos ir toliau turėtų būti įtrauktos į šią taisyklę.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/112/EB
137a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia apmokestinamiesiems asmenims 
teisę į 135 straipsnio 1 dalies a–g 
punktuose nurodytų paslaugų 
apmokestinimo galimybę.

1. Nuo 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia apmokestinamiesiems asmenims 
teisę į 135 straipsnio 1 dalies a–g 
punktuose, skirtuose kitiems 
apmokestinamiesiems asmenims, nurodytų 
paslaugų apmokestinimo galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas toks pats kaip ir 3 bei 4 pakeitimams.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/112/EB
Article 137 a – paragraph 2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba patvirtina 1 dalies įgyvendinimui 
reikalingas priemones remdamasi 397 
straipsnyje numatyta tvarka. Kol Taryba 
šių priemonių nepatvirtino, valstybės narės 
gali nustatyti išsamias taisykles, 
reglamentuojančias pasirinkimo galimybės 
įgyvendinimą pagal šio straipsnio 1 dalį.

2. Taryba patvirtina 1 dalies įgyvendinimui 
reikalingas priemones remdamasi 397 
straipsnyje numatyta tvarka. Kol Taryba 
šių priemonių nepatvirtino, valstybės narės 
gali nustatyti išsamias taisykles, 
reglamentuojančias pasirinkimo galimybės 
įgyvendinimą pagal šio straipsnio 1 dalį. 
Valstybės narės informuoja Komisiją apie 
priemonių projektus likus šešiems 
mėnesiams iki jų priėmimo. Per šį 
laikotarpį Komisija įvertina priemonių 
projektus ir priima rekomendaciją.

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindimas toks pats kaip ir 3 bei 4 pakeitimams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Šis pasiūlymas yra pirmasis Komisijos mėginimas kaip to reikalauja ekonominės realijos 
atnaujinti ir suderinti tesės aktą, kuris per pastaruosius tris dešimtmečius faktiškai nepasikeitė.
Nuo 1977 m. daugumai finansinių, tarp jų draudimo ir investicijų finansinio valdymo 
paslaugų buvo taikomos PVM išimtys. Nors tikslios priežastys, kodėl šios išimtys taikomos, 
niekada nebuvo aiškiai suformuluotos1, viena pagrindinių priežasčių yra techninis mokesčių 
finansinėms paslaugoms nustatymo sudėtingumas. Kaip šios išimties dalis, pirkimo PVM 
suma, teikiant paslaugas, kurioms numatyta išimtis, negali būti susigrąžinama, todėl yra 
įskaičiuojama į paslaugos kainą ir sudaro vadinamąjį „paslėptą PVM“.

Tuo metu, kai buvo priimtas originalus tesisės aktas (1977 m.), finansinės ir draudimo 
institucijos turėjo savo administravimo ir aptarnavimo personalą vietoje.  Institucinės 
struktūros buvo įsikūrusios valstybėse narėse, ir teikė paslaugas vietos rinkai. Nuo to laiko 
padėtis visiškai pasikeitė. Pagrindiniai pokyčiai susiję su tarptautinės konsolidacijos 
tendencijomis Bendrijoje ir labai išaugusiomis užsakomųjų paslaugų apimtimis.  Ši plėtra yra 
ne tiek rinkos globalizacijos, bet dar labiau Finansinių paslaugų veiksmų plano (FPVP) 
įgyvendinimo pasekmė, kai buvo pašalintos kliūtys integracijai, tuo pat metu labai skatinant 
įmonių konsolidaciją.  Pramonės raida nuo 1977 m. kartu su pokyčiais teisinėje ir reguliavimo 
aplinkoje didina pavojų, kad PVM bus surenkama vis mažiau. Finansiniame sektoriuje didesni 
mokesčiai reiškia, kad tarptautinio konsolidavimo ir užsakomųjų paslaugų efektyvumas 
neturės didesnės naudos. Tai kelia susirūpinimą dėl FPVP tikslų, leidžiant vidaus rinkoje 
egzistuoti „paslėptam PVM“.

Teisės aktas, kurį Komisija siūlo modernizuoti yra ne tik atgyvenęs, bet ir tampa vis labiau 
neaiškus. Tai sukuria teisinį neapibrėžtumą. Europos Teisingumo Teismo (ETT) ne kartą 
buvo prašoma įsikišti ir paaiškinti interpretacijas įstatymo, kuris nėra pritaikytas 
ekonominiam kontekstui, kurio nebuvo, kuriant įstatymą. Kyla klausimas – Komisijos 
žodžiais tariant – ar dėl teisinės nepriežiūros „ETT buvo priverstas daryti sprendimus 
nustatant mokesčių politiką“.

Be to, atskaitymai, kuriuos nustato valstybės narės, naudodamosi galiojančiu teisės aktu joms 
numatyta laisve, ne visiškai atitinka neutralumo principą. Iliustruodamas neatitikimą tarp 
valstybių narių, Tarptautinis finansinės dokumentacijos biuras atliko tyrimą dėl valstybėse 
narėse taikomų pirkimo PVM atskaitymų metodų, kuris rodo, kad susigrąžinama nuo 0 proc. 
iki 74 proc. mokesčio, nors pagal PVM direktyvą numatytas tam tikras suderinimo lygis.
Siekiant parengti poveikio vertinimą valstybių narių buvo prašoma pateikti skaičius apie 
faktinį PVM mokesčių surinkimą, atsižvelgiant į negrąžinamą PVM sumą, atitenkančią 
finansinėms ir draudimo įmonėms ir PVM sumą už suteiktas paslaugas, kurioms numatyta 
išimtis. Atrodo, kad tik mažiau negu pusė valstybių narių atsiliepė į šį prašymą.

                                               
1 Pirmiausia todėl, kad neįmanoma nustatyti apmokestinamų dydžių ir PVM atskaitymų netaikant nepriimtinų 
administravimo mokesčių ir nesudarant teisinių ir apskaitos sunkumų ekonominiams operatoriams ir valstybių 
narių mokesčių institucijoms.
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Tikslai

Siekiant spręsti iškeltus klausimus Komisija siūlo reformuoti PVM įstatymą tam, kad būtų 
pasiekta šių tikslų:

padidinti visų suinteresuotų šalių teisinį apibrėžtumą pradedant verslo sektoriumi baigiant 
nacionalinėmis mokesčių administravimo institucijomis ir šitaip sumažinti administravimo 
išlaidas laikantis mokesčių įstatymų, tuo pat metu užtikrinant valstybių narių biudžeto 
saugumą.

užtikrinti nuoseklesnį mokesčių taikymą ir nustatyti vienodas galimybes vidaus rinkoje, 
atsisakant konkurencinių iškraipymų, kurie priskiriami dabartinei paslaugų sektoriaus PVM 
sistemai.

leisti operatoriams reguliuoti neatskaitomo PVM poveikį jų veiklai;

1. bendrai skatinti mokesčių neutralumo principą, kuris yra ES PVM sistemos pagrindas.

Priemonės

Siekiant minėtų tikslų yra siūlomos šios trys priemonės :

1. Išimties finansinėms ir draudimo paslaugoms apibrėžties modernizavimas.

2. Galimybė apmokestinamiesiems asmenims pasirinkti apmokestinimo galimybę jų 
finansinių ir draudimo paslaugų požiūriu, kaip iš naujo apibrėžiama Komisijos pasiūlyme.
Tokia galimybė jau yra numatyta PVM direktyvoje, tačiau tik finansinių paslaugų atveju1 , 
tačiau ji palikta valstybių narių nuožiūrai ir nėra plačiai taikoma2 . Ribotas jos taikymas, 
pasak Komisijos gali potencialiai iškreipti rinką.

3. Specifinės išimties dėl PVM šiai pramonės sričiai nustatymas išlaidų pasidalijimo 
pagrindu.

Preliminarūs komentarai

Siūlomos priemonės vertintinos verslo, mokesčių administravimo ir vartotojų požiūriu.

Verslo požiūriu: Kaip rodo Komisijos analizė, nesusigrąžinamas pirkimo PVM yra svarbus 
veiksnys operatoriui priimant sprendimą, kur ir kaip jis teiks finansines arba draudimo 
paslaugas, laikantis Lisabonos strategijos.

Mokesčių administravimo požiūriu: Teisės aktų leidėjas turi turėti galvoje, kad bet kokie 

                                               
1 Galiojanti PVM direktyva numato, kad valstybės narės gali leisti apmokestinamiesiems asmenims 
apmokestinimo galimybę teikiant finansines paslaugas; Komisijos pasiūlymas numato, kad valstybės narės 
leidžia apmokestinamiesiems asmenims šią teisę.
2 Šiuo metu Belgija, Estija, Prancūzija, Vokietija ir Lietuva numato apmokestinamiems asmenims šią 
apmokestinimo galimybę.
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pokyčiai, kurie didina atskaitymų lygį nesant kompensavimo priemonių sumažins PVM 
surinkimą valstybėse narėse.

Vartotojų požiūriu: Neaišku, kokiu mastu padidinus efektyvumą ir sumažinus savikainą šią 
naudą pajus vartotojai. Kaip teisingai įspėjama poveikio vertinime visuomet esama rizikos, 
kad dėl komercinių apribojimų sąnaudų mažinimas bus paskirstomas nevienodai visiems 
klientams, neatskaitomų PVM išlaidų dalį priskiriant verslo klientams.

Iš anksto įvertinęs šį pasiūlymą pranešėjas mano, kad:

1. Pasiūlymo taikymo apimtis gali būti vertinama teigiamai, ypač dėl to, kad ji kuria 
didesnį teisinį apibrėžtumą. Naujos apibrėžtys, kurias siūlo Komisija yra naudingos ir 
seniai lauktos, atsižvelgiant į ekonomines realijas.

2. Turi būti užtikrintas FPVP apibrėžčių nuoseklumas. Vis dėlto dėl būtinybės griežtai 
interpretuoti PVM išimčių taikymą naujos apibrėžtys neturėtų, jei reikia, būti tokios 
plačios, kaip tos, kurios numatytos vidaus rinkos taisyklėse.

3. Būtina kruopščiai ir protingai įvertinti įtaką, kurią turės platus finansinių paslaugų ir 
draudimo apmokestinimas galutinėms vartotojų kainoms, ypač turint omenyje ribotą 
šios patirties taikymą ir nesant patikimų skaičių, leidžiančių tiksliai įvertinti poveikį.
Procedūrų palengvinimas verslui neturėtų didinti kainų vartotojams. Šis susirūpinimas 
yra dar didesnis įtraukiant draudimo sektorių į specialios neapmokestinimo PVM 
išimčių sistemos taikymo sritį, ypač tose valstybėse, kur egzistuoja draudimo premijų 
mokesčiai.  

 Pernelyg daug svarbių detalių palikta valstybėms narėms numatant šios galimybės 
taikymo sritį (pvz., ar tai taikoma tik tam tikroms tik už mokestį teikiamoms 
paslaugoms, kt.). Dėl to bendras rezultatas priklauso nuo konkrečių įgyvendinimo 
priemonių. Kaip buvo minėta, nors pasiūlyme nurodoma, kad Taryba priima 
įgyvendinimo priemones, vis dėlto teigiama, kad nesant Tarybos priemonių, 
valstybės narės pačios apibrėžia šias taisykles. Pasiūlyme turėtų įtraukti apsaugos 
straipsniai siekiant išvengti rinkos susiskaldymo valstybėms narėms nesutariant, 
kaip įgyvendinti teisę nustatant išimtį.

4. Kaip rodo Komisijos poveikio vertinimas tarptautinio konsolidavimo šalutinis 
poveikis yra tas, kad mokesčių pelnas, gaunamas iš pardavimo PVM didžiąja dalimi 
atitenka valstybei narei, kur paslaugų teikėjas suteikė paslaugą, o ne valstybei narei, 
kur įsikūręs paslaugos vartotojas (verslo arba privatus). Ar yra kokių nors apsaugos 
priemonių, kurios leistų išvengti tokio netolygaus mokesčių pelno perskirstymo? 
Atsižvelgiant į patikimos informacijos dėl siūlomų priemonių poveikio trūkumą, 
įpareigojimas analizuoti, kaip veikia priemonės ir įpareigojimas atsiskaityti Tarybai ir 
Parlamentui turėtų būti įtrauktas į teisės akto tekstą.


