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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par savstarpēji koordinētu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas
(2008/2033(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par nepieciešamību izveidot savstarpēji koordinētu 
stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (COM(2006)0254),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par vairākiem nozīmīgiem aspektiem, kas ir noderīgi, 
izstrādājot ES stratēģiju krāpšanas apkarošanai PVN jomā (COM(2007)0758),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par administratīvās sadarbības mehānismu izmantošanu 
cīņā pret krāpšanos ar PVN (COM(2004)0260),

– ņemot vērā Padomes prezidentūras 2006. gada 7. jūnija, 2006. gada 28. novembra un 
2007. gada 5. jūnija secinājumus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2007 par administratīvu sadarbību 
pievienotās vērtības nodokļu jomā,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par nodokļu un muitas politikas ieguldījumu Lisabonas 
stratēģijā (COM(2005)0532),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par pasākumiem, lai mainītu PVN sistēmu cīņai pret 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (COM(2008)0109),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumus Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu
2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, lai apkarotu nodokļu 
krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem, un Padomes regulai, ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 798/2003, lai apkarotu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas 
iekšējiem darījumiem (COM(2008)0147),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 8. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir nodarījums, kas rada nopietnas sekas valstu 
budžetiem un ES resursu sistēmai, noved pie godīgas un pārskatāmas nodokļu sistēmas 
pārkāpumiem un var izraisīt konkurences traucējumus, tādējādi negatīvi ietekmējot 
iekšējā tirgus darbību;

B. tā kā pārrobežu tirdzniecības paplašināšanās, ko izraisīja iekšējā tirgus ieviešana, nozīmē 
arvien lielāku skaitu darījumu, kuros nodokļu aplikšanas vieta un PVN maksātājas 
personas uzņēmuma dibināšanas vieta atrodas divās dažādās dalībvalstīs; 
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C. tā kā krāpšanas apkarošana, būdama lielā mērā dalībvalstu kompetencē, nav tāda
problēma, ko var atrisināt atsevišķu valstu mērogā;

D. tā kā, pārbaudot iespējas, Komisija un dalībvalstis nedrīkst apsvērt pasākumus, kas varētu 
novest pie nesamērīgi liela administratīvā sloga uzņēmumiem un nodokļu iestādēm vai 
kas varētu diskriminēt tirgotājus;

E. tā kā Komisija un Revīzijas palāta ir konsekventi paziņojušas, ka sistēma informācijas 
apmaiņai starp dalībvalstīm par Kopienas iekšējo preču piegādi nenodrošina būtisku un 
savlaicīgu informāciju, lai varētu efektīvi apkarot krāpniecību PVN jomā; tā kā tas prasa 
skaidrākus un saistošākus noteikumus par sadarbību starp dalībvalstīm un Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai (OLAF);

F. tā kā tirgotāji bieži var iegūt tikai fragmentāru informāciju par savu klientu PVN 
maksātāja statusu;

G. tā kā to līdzekļu stiprināšanai, kas palīdz atklāt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,
jānotiek vienlaikus ar to pašreizējo tiesību aktu nostiprināšanu, kuri attiecas uz palīdzību
nodokļu iekasēšanā, nodokļu režīmu vienlīdzību un to noderību uzņēmumiem,

ES stratēģija cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

1. atzīmē, ka ES stratēģijas mērķim cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas jābūt to 
zaudējumu novēršanai, kas rodas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas dēļ, nosakot jomas, 
kurās var uzlabot gan ES tiesību aktus, gan administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm,
kas efektīvi samazina izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, neradot nevajadzīgu slogu
nodokļu administrācijām un nodokļu maksātājiem;

Vispārīgi jautājumi: izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apjoms un tās sekas

2. atzīst, ka apmēra aprēķins kopējiem nodokļu (tiešo un netiešo) zaudējumiem, kuri radušies 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas dēļ, svārstās no EUR 200 miljardiem līdz
250 miljardiem, kas līdzinās no 2 līdz 2,25 % no Eiropas Savienības IKP, no kuriem EUR 
40 miljardi ir radušies krāpniecības dēļ PVN jomā, kas pēc aprēķiniem veido 10 % no 
PVN ieņēmumiem, 8 % no kopējās alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa ieņēmumiem
1998. gadā un 9 % no kopējā tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa ieņēmumiem; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka nav pieejami precīzi skaitļi, jo dalībvalstu ziņojumu standarti ir ļoti 
atšķirīgi;

3. tāpēc pauž nožēlu par to, ka nav iespējams nedz pienācīgi uzzināt patieso problēmas 
mērogu, nedz attiecīgi novērtēt pārmaiņu, gan pozitīvu, gan negatīvu, pārraudzību, jo 
dalībvalstu līmenī nav savākti dati;

4. mudina dalībvalstis izveidot valsts mēroga sistēmu datu vākšanai un ziņošanai par 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ja tāda vēl nav izveidota, un ziņot par procedūrām un 
rezultātiem Komisijai, lai sniegtie ieteikumi par datu vākšanas metodi būtu pēc iespējas 
līdzīgi visās dalībvalstīs;

Pašreizējā PVN sistēma un tās trūkumi
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5. atzīmē, ka krāpniecība PVN jomā izraisa īpašas bažas attiecībā uz iekšējā tirgus darbību, 
jo tai ir tieša pārrobežu ietekme, tajā iesaistītas ievērojamas ieņēmumu zaudējuma 
summas un tā tieši ietekmē ES budžetu;

6. atkārtoti pauž savu nostāju par to, ka pašreizējā PVN sistēma, ko ieviesa 1993. gadā, bija 
paredzēta tikai kā pārejas sistēma un ka Parlaments pieprasa, lai Komisija nāk klajā ar 
ieteikumiem galīgajam lēmumam par standarta PVN sistēmu līdz 2010. gadam;

7. apgalvo, ka brīva cilvēku pārvietošanās un brīva preču, pakalpojumu un kapitāla aprite 
iekšējā tirgū kopš 1993. gada, kā arī mazizmēra lielas vērtības preču ražošanas tehnoloģiju 
attīstība arvien vairāk apgrūtina krāpšanas apkarošanu PVN jomā, ko vēl vairāk sarežģī 
pašreizējās sistēmas komplicētība un fragmentārisms, kas padara darījumus grūti 
izsekojamus un tāpēc jo vairāk pakļautus ļaunprātīgai rīcībai;

8. atzīmē arvien lielāku skaitu trūkstošā tirgotāja krāpšanas gadījumu un PVN sistēmas 
ļaunprātīgu izmantošanu no kriminālu bandu puses, kas izveido shēmas, kuras balstās uz
sistēmas trūkumiem;

9. atbalsta Komisijas centienus pašos pamatos mainīt pašreizējo PVN sistēmu; atzinīgi vērtē 
to, ka dalībvalstis tagad uzskata šo jautājumu par prioritāti, un mudina tās būt gatavām 
veikt patstāvīgus pasākumus šajā jomā;

10. uzskata, ka pašreizējā sistēma ir novecojusi un ka tai ir vajadzīgas radikālas izmaiņas, 
nenoslogojot godīgus uzņēmumus ar birokrātiskām prasībām; uzskata, ka status quo
saglabāšana neatrisina problēmu;

Alternatīvas sistēmas pašreizējai PVN sistēmai
Apgrieztais nodokļu maksājumu mehānisms
11. atzīmē, ka apgrieztajā nodokļu maksājumu sistēmā PVN maksā pircējs vai pakalpojumu 

saņēmējs, nevis piegādātājs; atzīst, ka šim mehānismam ir tāda priekšrocība, ka tas novērš 
iespēju iesaistīties trūkstošā tirgotāja krāpšanā, norādot, ka pircējs vai pakalpojumu 
saņēmējs, kam piegādā preces, ir atbildīgs par PVN maksājumu;

12. atzīmē, ka dubulto PVN maksājumu sistēmas izveide kavēs efektīvu iekšējā tirgus darbību 
un radīs vēl sarežģītāku vidi, kas varētu bremzēt ieguldījumus uzņēmējdarbībā, ko 
savukārt ilgtermiņā varētu pārvarēt tikai ar apkopotas obligātas apgrieztās nodokļu 
maksājumu sistēmas palīdzību, nevis ar izvēles vai atlases sistēmu, kura balstās tikai uz 
piegādi;

13.turklāt atzīmē, ka apgrieztā nodokļu maksājumu sistēma nepieļauj maksājumu pa daļām un 
kopējais PVN tiek maksāts tikai piegādes ķēdes beigu posmā, atkāpjoties no pašregulējoša 
PVN kontroles mehānisma; brīdina, ka var parādīties jauni krāpšanas veidi, arī palielināti 
nodokļu zaudējumi mazumtirdzniecības līmenī un ļaunprātīga PVN identifikācijas 
numuru izmantošana, un ka šādas krāpšanas apkarošana, ieviešot papildu pārbaudes, 
varētu uzlikt papildu administratīvo slogu godīgiem tirgotājiem; tāpēc mudina būt 
piesardzīgiem un nopietni apsvērt apgrieztās nodokļu maksājumu sistēmas ieviešanu; 
tomēr atzīmē, ka robežas piemērošana, lai ierobežotu ar nodokli neapliktu galapatēriņu, ir 
noderīga; uzskata, ka EUR 5000 robeža, ko ierosināja Padome, ir pamatota;
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Izmēģinājuma projekts
14. saglabājot piesardzību, piekrīt, ka izmēģinājuma projekts var palīdzēt dalībvalstīm labāk 

izprast risku, kas piemīt apgrieztajam nodokļu maksājumu mehānismam, bet mudina 
Komisiju un dalībvalstis noteikt pienācīgas garantijas, lai nodrošinātu, ka ne dalībvalsts, 
kura brīvprātīgi uzņemas ieviest izmēģinājuma projektu, ne jebkura cita dalībvalsts netiek 
pakļauta lielam riskam izmēģinājuma projekta darbības laikā;

Kopienas iekšējo preču piegāžu aplikšana ar nodokļiem
15. uzskata, ka vislabākais risinājums pārrobežu krāpšanas PVN jomā ir tādas sistēmas 

ieviešana, kurā atbrīvojums no PVN Kopienas iekšējiem darījumiem ir aizstāts ar 15 % 
nodokļu likmi; atzīmē, ka šīs sistēmas darbībai būtu labāk, ja dažādās un sarežģītās 
samazinātās likmes tiktu būtiski vienkāršotas, samazinot līdz minimumam administratīvo 
slogu uzņēmumiem un nodokļu iestādēm;

16. atzīst, ka, ieviešot diferencētas PVN likmes, Kopienas iekšējo piegāžu aplikšana ar 
nodokļiem prasīs līdzsvarošanas maksājumus starp dalībvalstīm; uzskata, ka šādu 
līdzsvarošanu varētu veikt ar starpniecības centra palīdzību, kas atvieglotu ienākumu 
nodošanu no vienas dalībvalsts uz citu; uzsver, ka starpniecības centra darbība ir tehniski 
iespējama;

17. uzskata, ka decentralizētu starpniecības centru sistēma būtu piemērotāka un ka to varētu 
izveidot ātrāk, jo tā piedāvā dalībvalstīm iespēju vienoties divpusējās sarunās par 
svarīgām detaļām, ņemot vērā to individuālo tirdzniecības bilanci, PVN sistēmu darbības 
un to kontroles mehānismu līdzību un savstarpēju uzticēšanos;

18. uzsver, ka piegādes dalībvalsts nodokļu administrācijas pienākums ir iekasēt PVN no tās 
piegādātāja un, izmantojot starpniecības sistēmu, nodot to tās valsts nodokļu 
administrācijai, kurā ir noticis Kopienas iekšējais pirkums; atzīst vajadzību izveidot 
savstarpējas uzticēšanās attiecības starp nodokļu administrācijām,

Administratīvā sadarbība un savstarpējā palīdzība PVN, akcīzes nodokļa un tiešo nodokļu 
jomā
19. uzsver, ka dalībvalstis nevar vienas pašas apkarot pārrobežu krāpšanos nodokļu jomā;

uzskata, ka informācijas apmaiņa un sadarbība dalībvalstu starpā un ar Komisiju ir bijusi 
nepietiekama, lai efektīvi apkarotu krāpšanos gan pēc satura, gan pēc ātruma; uzskata, ka 
tieša saziņa starp vietējiem un valsts krāpšanas apkarošanas birojiem nav ne pietiekami 
attīstīta, ne īstenota, kas noved pie neefektivitātes, izmantojot administratīvās sadarbības 
struktūras, un novēlotas saziņas;

20. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par PVN direktīvas un PVN administratīvās 
sadarbības regulas grozījumiem, lai paātrinātu informācijas par Kopienas iekšējiem 
darījumiem vākšanu un apmaiņu no 2010. gada un turpmāk; atzīst, ka piedāvātie 
ziņošanas noteikumi viena mēneša robežās uzliks administratīvu slogu uzņēmumiem, kas 
sniedz tikai pakalpojumus, kuri pašreiz nav pakļauti šiem noteikumiem, bet pieņem, ka tas 
ir vajadzīgs nodokļu nemaksāšanas karuseļa dēļ dažu pakalpojumu jomā;

Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas
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21. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu attiecībā uz grozījumiem Direktīvā par nodokli par 
procentu ienākumiem no uzkrājumiem un mudina dalībvalstis piešķirt prioritāti šiem 
grozījumiem;

22. aicina Padomi un Komisiju uzlabot ES tirdzniecības iespējas, apspriežoties par 
tirdzniecības un sadarbības nolīgumiem ar „nodokļu paradīzes” valdībām, lai pierunātu tās 
atcelt nodokļu noteikumus un praksi, kas veicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
krāpšanos;

23. uzdod priekšsēdētājam iesniegt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apmērs

Krāpšanās nodokļu jomā izraisa nopietnas sekas valstu budžetiem, noved pie godīga nodokļu 
režīma pārkāpumiem un rada konkurences traucējumus, tādējādi negatīvi ietekmējot iekšējā 
tirgus darbību. Kropļojumi, kurus izraisa krāpšanās PVN jomā, izjauc vispārējās resursu 
sistēmas līdzsvaru, kam jābūt godīgam un pārredzamam, lai garantētu labu Kopienas 
funkcionēšanu.

Lai gan pētījumi par izvairīšanās no PVN maksāšanas un krāpšanās apjomu ir veikti ne visās 
dalībvalstīs, ir publicētas vairākas aplēses. Starptautiskā PVN asociācija min PVN zaudējumu 
aplēses, kas svārstās no 60 miljardiem līdz 100 miljardiem eiro gadā visā Eiropas Savienībā. 
Pēc Ieņēmumu un muitas administrācijas (HM Revenue and Customs (HMRC)) aplēsēm, tikai 
Apvienotajā Karalistē vien 2005.–2006. nodokļu gadā PVN ieņēmumu zaudējumi bija 
18,2 miljardi eiro. Vācijā Finanšu ministrija publicēja pētījuma rezultātus, kuros aplēsts, ka 
2005. gadā PVN zaudējumi bija 17 miljardi eiro. Turklāt Revīzijas palāta atgādina, ka 
izvairīšanās no PVN maksāšanas negatīvi ietekmē ES budžeta finansējumu, kā rezultātā 
palielinās vajadzība iesaistīt dalībvalstu pašu resursus, kas balstās uz nacionālo 
kopienākumu1.

Krāpšana PVN jomā

Jāatgādina, ka pašreizējā „pārejas” sistēma, kas radās 1993. gadā, ir kompromisa rezultāts 
starp lēmumu izveidot vienoto tirgu bez robežkontrolēm, no vienas puses, un to, ka 
dalībvalstis nevarēja vienoties par PVN saskaņošanas pakāpi, lai sasniegtu pilnīgi viendabīgu 
iekšējo tirgu, no otras puses. Komisija sākotnēji izteica priekšlikumu pieņemt sistēmu, kas 
balstītos uz izcelsmi (t.i., aplikšanu ar nodokli, piemērojot eksportētājas valsts nodokļu likmi).
Padome pieņēma tā saukto „pārejas sistēmu”, kas deva iespēju noteikt kontroli pie Kopienas 
iekšējām robežām, kuru atcēla, atļaujot turpināt iekasēt nodokļus galamērķa dalībvalstī.

Pārejas sistēmā PVN (kā patēriņa nodoklis) tiek pieprasīts patēriņa valstī kā procenti no 
attiecīgā produkta izmaksām. Produktam pārvietojoties no viena uzņēmuma uz nākamo (kas 
reģistrēti kā PVN maksājoši tirgotāji), PVN uzliek, iekasē un atceļ iekšzemes finanšu iestāde.

Kopienas iekšējiem darījumiem, kam pašreiz piemēro nulles PVN likmi, eksportētājs 
nepieprasa PVN, bet var pieprasīt, lai viņam atmaksā ieguldītās PVN summas; un otrādi, 
pircējs nemaksā PVN, bet viņam to uzliek, ja viņš produktu pēc tam pārdod, un viņam 
jānodod ienākumi no PVN attiecīgajai finanšu iestādei.

Problēmas

Kredīta un kompensācijas mehānisms

                                               
1 Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 8/2007 par administratīvo sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā, 
2. punkts.



PR\719564LV.doc 9/13 PE404.725v02-00

                              Ārējais tulkojums LV

Tā kā vairums gadījumu, kad notiek izvairīšanās no PVN maksāšanas, ir saistīti ar ēnu 
ekonomiku, arvien lielāku izvairīšanās no PVN maksāšanas gadījumu skaitu var uzskatīt par 
iepriekš aprakstīto, 1993. gadā ieviesto PVN noteikumu blakus efektiem, jo īpaši tos, kuriem 
Kopienas iekšējos darījumos piemēro nulles PVN likmi, kad tirgotāji neuzliek PVN, bet var 
pieprasīt, lai viņiem atmaksā ieguldītās PVN summas. Tā kā Kopienas iekšējiem darījumiem 
uzliek nulles PVN likmi, šādi darījumi var izraisīt izvairīšanos no PVN maksāšanas vai nu 
piegādātāja valstī (jo piegādātājs pēc tam, kad ir deklarējis piegādi Kopienas iekšienē, patur 
preces pārdošanai vietējā tirgū bez PVN maksāšanas), vai galamērķa valstī (jo preču saņēmējs 
nesamaksā PVN, kas viņam jāmaksā, saņemot preces), vai arī organizējot tā saukto trūkstošā 
tirgotāja PVN krāpšanu.

Trūkstošā tirgotāja PVN krāpšana

Izmantojot šo krāpšanas veidu (kas pazīstams arī kā „karuseļveida krāpšana”), krāpnieki ieved 
preces ar nulles PVN likmi, pieprasa PVN, pārdodot preces piegādes ķēdē, bet piesavinās 
naudu, nenododot to nodokļu iestādēm. „Karuselis” turpinās, ja preces tiek atkārtoti 
eksportētas un importētas. Zaudējumi vairojas. Šajā shēmā iesaistās kriminālas bandas, tīši un 
ļaunprātīgi izmantojot šo sistēmu. Tehnoloģiju attīstība un augstas vērtības mazsvara preču 
izstrāde atvieglo krāpniekiem karuseļveida krāpšanas izmantošanu. Mobilie tālruņi un
mikroshēmu tehnoloģija ir jomas, kurās krāpšana ir visvairāk izplatīta.

Nulles likmes

Ir konstatēts, ka eksporta nulles likmes (kas ietver PVN atmaksu eksportētājiem) ir galvenais 
apstāklis, kas pieļauj nodokļu nemaksāšanas karuseli.

Iespējamās alternatīvās sistēmas

Apgrieztie nodokļu maksājumi
Apgrieztajā nodokļu maksājumu sistēmā PVN maksā pircējs vai pakalpojumu saņēmējs, nevis 
preču vai pakalpojumu piegādātājs. Tā kā pircējam pienākas pilnīga nodokļu atlaide, viņš to 
izdara tajā pašā nodokļu deklarācijā, tīrais darbības rezultāts ir nulle, un viņam nav jāveic 
nekādi maksājumi. Apgrieztā nodokļu maksājumu sistēma netiek piemērota preču piegādēm 
privātām personām, un šādā gadījumā preču piegādātājam ir jāmaksā nodokļu iestādēm pilna 
PVN summa. Apgrieztajā nodokļu maksājumu sistēmā nav maksājuma pa daļām, jo pilna 
PVN summa tiek maksāta piegāžu ķēdes beigu posmā. Citiem vārdiem, apkopotajam
apgriezto nodokļu mehānismam trūkst galveno PVN īpašību, proti, PVN maksājumi par 
piegādēm un PVN atlaides par pirkumiem, kas nodrošina pašregulējošu kontroles mehānismu.

Savas prezidentūras laikā Vācija iesniedza priekšlikumu piemērot apgriezto nodokļu 
mehānismu, bet to neuzņēma ar sajūsmu. Ir bijuši arī ierosinājumi, lai dalībvalstis uzņemas 
apgriezto nodokļu maksājumu izmēģinājuma projektu visās jomās.

Apgrieztajiem nodokļu maksājumiem ir veltīta kritika par to, ka tāpat kā tirdzniecības nodokļa 
gadījumā PVN iekasēšana balstās uz pēdējo tirgotāju, kas ir atbildīgs par nodokļu samaksu 
nodokļu iestādēm. Tāpat arī apgriezto nodokļu maksājumu gadījumos var rasties jauni 
krāpšanas veidi, palielinot nodokļu zaudējumus mazumtirdzniecības līmenī un ļaunprātīgi 
izmantojot PVN identifikācijas numurus. Lai to novērstu, sistēmu vajadzētu papildināt ar 
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pārbaudes pasākumu ieviešanu, bet tas radītu papildu slogu uzņēmumiem.

Kā pirmo pārbaudes pasākumu varētu piemērot robežas, lai ierobežotu ar nodokli neaplikta 
galapatēriņa risku. Padome ir ierosinājusi, ka par robežu varētu noteikt 5000 eiro. Sistēma tad 
darbotos šādi:
 ja pircējs neatbilst noteikumiem, lai viņam varētu piemērot apgriezto nodokļu aplikšanu 
(galvenokārt privātas personas, bet arī ar nodokļiem neapliekamas juridiskas personas un 
nodokļu maksātāji, kas ir pilnībā atbrīvoti no nodokļiem), preču piegādātājam būs jāpieprasa, 
lai PVN maksājumu veiktu pircējs;
 ja pircējs ir nodokļu maksātājs, kas atbilst noteikumiem par apgriezto nodokļu maksājumu,
preču piegādātājam būs jāpārbauda darījumu apjoms;
 ja ar nodokli apliekamā piegādāto preču summa nepārsniedz 5000 eiro, piegādātājam būs 
jāpieprasa, lai PVN maksājumu veiktu pircējs; ja klienti ir uzņēmēji, var atskaitīt šo PVN 
saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem;
 ja ar nodokli apliekamā piegādes summa ir vienāda ar 5000 eiro vai lielāka par to, preču 
piegādātājs par to nepieprasīs PVN maksājumu; ja klients ir uzņēmējs, viņš samaksās PVN 
par piegādātajām precēm un varēs atskaitīt šo PVN saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem.

Pamatojoties uz vairākiem pētījumiem, Komisija uzskata, ka pašreiz robežas piemērošana 
izmaksās uzņēmumiem visvairāk.

Visbeidzot, rodas jautājums, vai ierosinātajai apgrieztajai nodokļu maksājumu sistēmai jābūt
izvēles vai obligātai. Komisija un vairums dalībvalstu ir skaidri norādījušas, ka apkopota
izvēles apgrieztā nodokļu maksāšanas sistēma nozīmētu dubultas PVN sistēmas izveidi, kas 
kavētu efektīvu iekšējā tirgus darbību un radītu vēl sarežģītāku vidi, kura neveicinātu 
ieguldījumus uzņēmējdarbībā.

Izmēģinājuma projekts
Tā kā trūkst empīrisku pierādījumu, izmēģinājuma projekts varētu sniegt pamatotāku atbildi 
uz jautājumiem par ieteiktās sistēmas iespējamību. Ir jārūpējas, lai neviena dalībvalsts, kas 
brīvprātīgi uzņemas ieviest šo projektu, netiktu pakļauta lielam riskam.

Izcelsmes sistēma
Šajā sistēmā PVN ir jāmaksā saskaņā ar eksportētājas dalībvalsts likmi. Kā paskaidrots 
iepriekš, Padome nolēma pieņemt „pārejas sistēmu”, tādējādi izvēle ieviest izcelsmes sistēmu 
ir Komisijas sākotnēji paredzētā ideja. Dalībvalstis tajā laikā nevēlējās un vēl arvien nevēlas 
atteikties no savas suverenitātes attiecība uz PVN likmju noteikšanu. Tāpēc, lai šo sistēmu 
Padome varētu nopietni apsvērt, tai nevajadzētu pieprasīt likmju saskaņošanu. 

Viens no risinājumiem varētu būt vēlreiz izvērtēt ieteikumu par starpniecības centra izveidi, 
ko ierosināja 1992. gadā, bet ko dažādu iemeslu dēļ, kuri minēti iepriekš, dalībvalstis 
neatbalstīja. Palielinoties krāpšanas gadījumu skaitam un attīstoties tehnoloģijām, ir vērts pie 
tā atgriezties. Lai saglabātu PVN ieviešanas principu, proti, ka tas ir patēriņa nodoklis, PVN 
likmi nosacīs eksportētāja valsts un starpniecības centrs atvieglos ienākumu nodošanu no 
vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti. Piegādātāja dalībvalsts nodod iekasēto PVN importētājai 
dalībvalstij. Ja dalībvalsts, kurā pienāk preces, piemēro likmi, kas ir lielāka par 15 %, papildu 
PVN tiek uzkrāts šajā dalībvalstī; ja dalībvalsts, kurā pienāk preces, piemēro likmi, kas ir
mazāka par 15 %, jo tiek piemērota viena vai vairākas samazinātas PVN likmes vai dažās 
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dalībvalstīs nulles likme, pircēja dalībvalsts sniegs kredītu nodokļu maksātājai personai, kura
Kopienas iekšienē iegādājas preces. Tāpat preču saņēmēja dalībvalsts spēs iekasēt PVN, kas 
rodas no jebkuriem preču ieguvēja tiesību ierobežojumiem ieturēt iepriekš samaksātās PVN 
summas. Šādā veidā var izvairīties no konkurences traucējumiem, kas varētu rasties dažādu 
nacionālo PVN likmju dēļ.

Galvenais grūtais jautājums, kas ir politisks jautājums, ir atsevišķu dalībvalstu nodokļu 
ieņēmumu atkarība no citu dalībvalstu naudas pārskaitījumiem. Citiem vārdiem sakot, 
izveidosies divas dalībvalstu grupas, t.i., neto saņēmējas (t.i., tās valstis, kurās Kopienas 
iekšējo pirkumu apjoms pārsniedz Kopienas iekšējos krājumus) un neto iemaksātājas (t.i., tās, 
valstis, kurās Kopienas kopējais iekšējo krājumu apjoms pārsniedz Kopienas kopējo iekšējo
pirkumu daudzumu). Kā parādīts pielikumā un atkarībā no to attiecīgās divpusējās 
tirdzniecības bilances 16 dalībvalstis saskaņā ar Kopienas iekšējiem ar nodokli apliktajiem
krājumiem būs „neto saņēmējas”, bet pārējās būs „neto maksātājas”.

Galamērķa sistēma
Vēl viena izvēle būtu pieprasīt PVN, izmantojot importējošās dalībvalsts (kurā atrodas 
pircējs) likmi. Šajā gadījumā nebūs vajadzības pēc starpniecības, bet tiks izmantota „vienas 
pieturas” sistēma, kurā tirgotājs varētu nokārtot visas savas PVN saistības par darbību visā ES
tajā dalībvalstī, kurā viņš ir reģistrēts.

Administratīvā sadarbība un savstarpējā palīdzība PVN, akcīzes nodokļa un tiešo 
nodokļu jomā

Cīņa ar krāpšanu, kas ir lielā mērā dalībvalstu kompetencē, nav tāda problēma, kuru var 
atrisināt vienas valsts mērogā. Cīņai ar krāpšanos nodokļu jomā jābūt ES prioritātei, kas prasa 
ciešu sadarbību starp katras dalībvalsts administratīvajām iestādēm un Komisiju.
Informācijas apmaiņa starp attiecīgajām administrācijām, kā arī starp administrācijām un 
Komisiju nav pietiekami intensīva un ātra, lai varētu efektīvāk apkarot krāpšanu. Tiešais 
kontakts starp vietējiem vai nacionāliem krāpšanas apkarošanas birojiem nav pietiekami 
attīstīts un īstenots, kas noved pie neefektivitātes, izmantojot administratīvās sadarbības 
struktūras, un pie novēlotas saziņas. Lai to atrisinātu, ir vajadzīga ciešāka sadarbība 
dalībvalstu starpā un atbilde uz jautājumu par to, vai ir jāizstrādā saistoši noteikumi. Lielāka 
izpratne par savstarpējām sistēmām vai kopējs pamats, tāds kā CCCTB (kopējā konsolidētā 
korporatīvā nodokļu bāze), arī būtu noderīgi. Diemžēl daži uzskata, ka kopēja bāze aizskar 
viņu tiesības uz savām nodokļu likmēm.

Visu pieejamo tehnoloģiju izmantošana, arī elektronisku PVN un akcīzes nodokļu datu 
uzglabāšana un pārsūtīšana kontroles nolūkos, ir vajadzīga, lai nodokļu sistēmas varētu 
pienācīgi darboties. Noteikumi dalībvalstu apmaiņai ar elektroniski uzglabātiem datiem un 
piekļuvei tiem katrā dalībvalstī tāpēc ir jāuzlabo. Jo īpaši reāllaika darījumi, izmantojot 
elektronisku sistēmu, lai reģistrētu un validētu darījumus, sniegtu iestādēm lielākas iespējas 
identificēt un apkaro krāpniecisku rīcību. Jārūpējas, lai nodrošinātu pienācīgu datu 
aizsardzības režīmu.
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Pielikums. Dalībvalstu tirdzniecības bilance (avots: Eurostat)
Dalībvalsts Tirdzniecības deficīts Tirdzniecības pārpalikums
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Kopējās summas


