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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad, atsižvelgus į visuomenės senėjimo poveikį darbo rinkoms, taupymo ir 
vartojimo įpročius bei viešąsias išlaidas artimiausioje ateityje, reikia tiesioginio 
apmokestinimo sistemą keisti netiesioginio apmokestinimo sistema;

2. pabrėžia, kad dėl taisyklių sudėtingumo ir administracinių suvaržymų verslo įmonės 
dažnai mano, kad esama PVM sistema yra kliūtis siekiant sukurti vidaus rinką; 
atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES vidaus prekybai taikoma PVM tvarka dažnai 
daro neigiamą poveikį MVĮ;

3. pažymi, kad skirtingi PVM tarifai ir administracinės procedūros yra didelė našta norint 
plėtoti e. prekybą; pabrėžia, kad elektronine prekyba užsiimantys mažmenininkai 
susiduria su daugiau sunkumų siekdami parduoti prekes ir paslaugas kitose valstybėse 
narėse, todėl lieka nepanaudotos tikrosios bendrosios rinkos galimybės;

4. džiaugiasi, kad atliekamas Skaitmeninės vidaus rinkos tyrimas1; ragina Komisiją 
didinti elektroninių parašų sąveiką ir svarstyti, ar nereikėtų persvarstyti ir išplėsti 
Elektroninio parašo direktyvą2 siekiant sumažinti MVĮ tenkančią administracinę naštą;

5. pritaria tam, kad nuo 2010 m. ES teritorijoje pradėjo veikti nauja elektroninė PVM 
grąžinimo sistema; ragina Komisiją ne vėliau kaip iki 2012 m. liepos mėn. pranešti 
Parlamentui apie šios naujos sistemos taikymo rezultatus, privalumus ir trūkumus;

6. pažymi, kad laikantis subsidiarumo principo valstybėms narėms ir toliau turėtų būti 
užtikrinta galimybė priimti sprendimą dėl mažesnio PVM lygio tam tikruose 
sektoriuose siekiant geriau įgyvendinti Europos ir nacionalinę politiką arba atsižvelgus 
į nacionalinius istorinius, ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos veiksnius.

                                               
1 Skaitmeninės vidaus rinkos tyrimas, IP/A/IMCO/ST/2011-04, 2011 m. liepos mėn.
2 1999 m. gruod˛io 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 1999/93/EB.


