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Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja tvirtina, kad Vengrijoje nacionalinės valdžios institucijos diskriminuoja 
mažąsias ir vidutines įmones nevienodai taikydamos mokesčių, finansavimo ir dalyvavimo 
viešuosiuose pirkimuose klausimus reglamentuojančius teisės aktus ir taip skatindamos 
tarptautinių įmonių monopolistinę veiklą. Ji taip pat kritikuoja bankų požiūrį į mažąsias ir 
vidutines įmones ir nurodo, kad daugelis šių įmonių, negalėdamos gauti finansavimo, 
priverstos bankrutuoti. Peticijos pateikėja mano, kad rinkdamos mokesčius Vengrijos valdžios 
institucijos yra labai griežtos mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tačiau toleruoja pavėluotus 
didelių bendrovių mokėjimus. Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento išnagrinėti 
įvairius nurodytus klausimus ir priimti rezoliuciją, kurioje būtų reikalaujama, kad Vengrijos 
valdžios institucijos laikytųsi su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis susijusių Europos 
standartų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticijoje, kurioje pateikiamas peticijos pateikėjos požiūris ir skundai, yra keliami įvairūs 
teisiniai klausimai, susiję su mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) padėtimi Vengrijoje 2009 m.
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Vertinant bendrą įmonių padėtį Vengrijoje matyti, kad 2009 m. MVĮ sektoriuje labai mažų 
įmonių procentas buvo didesnis už ES vidurkį, o vidutinių ir mažųjų įmonių procentas –
mažesnis.

MVĮ indėlis į Vengrijos ekonomiką, išreiškiamas bendros pridėtinės vertės procentu, buvo 
mažesnis negu ES vidurkis. Tačiau MVĮ indėlis kuriant darbo vietas Vengrijoje (71 %) buvo 
didesnis, palyginti su ES vidurkiu (67 %). MVĮ sektorius pasižymi dideliais skirtumais: 
Vengrijoje yra palyginti daug labai mažų įmonių, todėl jų sukurtų darbo vietų skaičius (35 %) 
didesnis negu ES vidurkis (30 %).

Peticijoje keliami konkretūs klausimai: visų pirma aptariamas bankų teikiamas finansavimas 
įmonėms. Peticijoje minimos bankų vienašališkai nutrauktos paskolų sutartys. Nors 
vartotojams teikiamas paskolas Europos Sąjunga reglamentuoja, bendrovėms teikiamos 
paskolos ES lygmeniu konkrečiai nėra reglamentuojamos. Todėl valstybės narės gali savo 
nuožiūra priimti teisės aktus, susijusius su bendrovėms teikiamomis paskolomis. Taigi šiomis 
aplinkybėmis taikomos nacionalinės taisyklės. Jeigu paskolų sutartys nutrauktos nepagrįstu 
arba banko nepaaiškintu sprendimu, įmonės gali teikti ieškinį teismui.

Be to, peticijoje minimi nedidelių įmonių mokėjimai ir nurodoma, kad didžiosios įmonės 
nevykdo mokėjimų tiekėjams, kuriuos jos privalo vykdyti. 2011 m. vasario 16 d. Komisija 
priėmė naują direktyvą1, kuria siekiama kovoti su pavėluotais mokėjimais. Be kitų nuostatų, 
naujoje direktyvoje pateikiamos ir šios nuostatos:

 valdžios institucijų vykdomų mokėjimų įmonėms laikotarpis yra derinamas. Valdžios 
institucijos už įsigyjamas prekes ir paslaugas turės sumokėti per 30 dienų arba, itin 
išskirtinėmis aplinkybėmis, – per 60 dienų; 

 sudarant komercinius sandorius taikomas sutarties laisvės principas. Įmonės sąskaitas 
faktūras turi apmokėti per 60 dienų, nebent jos aiškiai susitaria kitaip ir tai nėra 
visiškai neteisėta; 

 įmonėms bus leidžiama savaime reikalauti delspinigių už pavėluotus mokėjimus, taip 
pat jos galės gauti mažiausią nustatytą 40 EUR sumą kaip išieškojimo išlaidų 
kompensaciją. Įmonės taip pat galės reikalauti, kad būtų kompensuotos visos kitos 
pagrįstos išieškojimo išlaidos; 

 teisėta bazinė delspinigių už pavėluotus mokėjimus norma bus mažiausiai 8 
procentiniais punktais didesnė už Europos Centrinio Banko nustatytą referencinę 
palūkanų normą. Valdžios institucijoms neleidžiama nustatyti mažesnės delspinigių už 
toliau nurodytus pavėluotus mokėjimus normos. 

Be to, valstybės narės gali toliau taikyti arba priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie 
kreditoriui naudingesni negu naujosios direktyvos nuostatos. Ši direktyva į nacionalinę teisę 
turi būti perkelta ne vėliau kaip 2013 m. kovo 16 d.

Dėl įmonių ataskaitų peticijos pateikėja tvirtina, kad taikant Vengrijos teisės aktus, susijusius 
su bendrovių ataskaitų skelbimu, vykdoma diskriminacija. Kai kurioms tarptautinėms 
bendrovėms gali būti sudaromos palankesnės sąlygos negu Vengrijos MVĮ. Nors ES apskaitos 
direktyvose reikalaujama, kad bendrovės skelbtų savo metines ataskaitas, už šio reikalavimo 

                                               
1 Direktyva 2011/7/ES.
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įgyvendinimą, ypač sankcijų nustatymą ir taikymą, atsakingos Vengrijos valdžios institucijos. 
Todėl peticijos pateikėjus prašome pirmiausia kreiptis į nacionalinės valdžios institucijas.

Dėl viešųjų pirkimų peticijos pateikėja teigia, kad MVĮ iš tikrųjų neturi galimybės dalyvauti 
konkursuose, nes šiuose konkursuose tam tikriems tiekėjams dalyvauti leidžiama, nors turėtų 
būti uždrausta atsižvelgiant į negarbingą jų elgesį rinkoje.

Pagal Europos Komisijos užsakymu atliktą tyrimą, baigtą 2010 m., 2006–2008 m. MVĮ, kaip 
pagrindinės tiekėjos, sudarė vidutiniškai 60 % daugiau viešųjų pirkimų sutarčių negu Europos 
Sąjungos riba – tai atitinka 34 % šių sutarčių vertės. Vengrijoje 47 % šių sutarčių vertės 
atiteko MVĮ, ir tai yra už ES vidurkį didesnis procentas1.

Europos Komisija daug dėmesio skiria tam, kad MVĮ būtų palengvintos sąlygos sudaryti 
viešųjų pirkimų sutartis; ji paskelbė dokumentą, kuriame šiuo tikslu pateikiamos gairės, – jose 
nurodoma, kaip galima įgyvendinti galiojantį teisinį pagrindą siekiant padėti MVĮ sudaryti 
šias sutartis, ir pateikiama naudinga nacionalinė praktika. Šis dokumentas taip pat pateikiamas 
vengrų kalba2. 

ES viešųjų pirkimų direktyvose3 nurodomi tam tikri privalomi atmetimo kriterijai 
(pavyzdžiui, ūkinės veiklos vykdytojai susiję su korupcija ar sukčiavimu) ir kiti neprivalomi 
atmetimo kriterijai, kuriuos gali nustatyti sutartis sudarančios valdžios institucijos 
(pavyzdžiui, dalyvių nusižengimai arba labai nesąžininga profesinė veikla). Šie atmetimo 
kriterijai nurodomi Vengrijos viešųjų pirkimų teisės akte, o už jų taikymą yra atsakingos 
konkrečios sutartis sudarančios valdžios institucijos.

Komisija gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę, jei ši valstybė 
narė pažeidžia ES teisę. Peticijoje nėra duomenų, kurie leistų Komisijai padaryti išvadas dėl 
ES teisės pažeidimo.

Galiausiai aptardama apmokestinimo klausimus peticijos pateikėja kritikuoja Vengrijos teisės 
aktus, pagal kuriuos valdžios institucijos gali reikalauti mokėti PVM už apmokestinamo 
asmens teikiamas paslaugas, net jeigu šis asmuo už jas negavo užmokesčio.

Pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 62 ir 
63 straipsnius mokesčių institucija gali reikalauti, kad atlikus prekių tiekimą ar paslaugų 
teikimą mokesčių mokėtojas sumokėtų PVM net ir tuo atveju, kai mokėjimo terminas 
atidėtas.

Pagal šios direktyvos 90 straipsnį visiško ar dalinio neapmokėjimo atvejais įvykdžius sandorį 

                                               
1

MVĮ galimybių sudaryti viešųjų pirkimų sutartis Europos Sąjungoje vertinimas, Įmonių ir pramonės GD, 
2010 m. rugsėjo mėn. galutinė ataskaita (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_lt.pdf.
3 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114-240). 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30), Oficialusis leidinys 
L 134, 2004 4 30, p. 0001– 0113.
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apmokestinamoji vertė yra atitinkamai sumažinama valstybių narių nustatytomis sąlygomis.
Tačiau valstybės narės nuo šios taisyklės gali nukrypti.

Atsižvelgiant į šias nuostatas neatrodo, kad peticijoje aprašyta Vengrijos valdžios institucijų 
praktika, kai PVM reikalaujama sumokėti prieš apmokant už paslaugą išrašytą sąskaitą 
faktūrą, pažeidžiama Direktyva 2006/112/EB. Jeigu sąskaita faktūra neapmokama, PVM 
apmokestinamoji vertė sumažinama valstybių narių nustatytomis sąlygomis. Tačiau, kadangi 
valstybės narės nuo šios taisyklės gali nukrypti, jos neprivalo numatyti galimybės tokį 
sumažinimą taikyti.

Atsižvelgiant į tai pažymėtina, kad peticijoje nėra duomenų, kurie leistų nustatyti minėtos 
direktyvos pažeidimą.

Remiantis peticija nenustatyta, kad Bendrijos teisė pažeista.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. gegužės 31 d.

Komisijos pastabos
„Vengrijos valdžios institucijos savo 2012 m. balandžio 1 d. laiške pateikė papildomos 
informacijos.

Po 2010 m. rinkimų naujoji Vengrijos vyriausybė ėmėsi priemonių, kuriomis sprendžiamos 
peticijos pateikėjos nurodytos problemos. Vengrijos valdžios institucijos teigia, kad nė viena 
iš peticijoje minimų problemų negali būti priežastis teigti, kad Vengrijos valstybė pažeidžia 
ES teisę. Peticijos pateikėja savo 2013 m. vasario 5 d. atsakyme Peticijų komitetui taip pat 
pripažįsta dabartinės vyriausybės pastangas pagerinti verslo aplinką.

Išnagrinėjusi Vengrijos valdžios institucijų atsakymą ir atsižvelgusi į jame išdėstytus 
argumentus, Komisija patvirtina savo ankstesnę poziciją, kad nėra įrodymų, kuriais remiantis 
būtų galima nustatyti, kad Vengrijos valstybė pažeidė ES teisę.

Laiške pateikti argumentai yra susiję su daug klausimų ir pateikia į juos aiškų atsakymą. Kai 
kurie iš šių pavyzdžių nurodyti toliau:

Neteisinga ar nesąžininga įmonių veikla:

– (mokėjimas įmonėms, kurios iš tikrųjų atlieka darbą tik iš dalies arba visai jo neatlieka): 
Vengrijos valdžios institucijos ėmėsi priemonių šiai problemai spręsti. Tai apima veiksmų 
planą, kuriuo siekiama padėti verslo grandinės gale esančioms MVĮ veiksmingai gauti 
užmokestį. Nuo 2012 m. taikomi griežtesni atsiskaitymo reikalavimai. Nesąžiningiems 
verslininkams 5 metus draudžiama pradėti savo verslą.

– (viešųjų pirkimų procedūrose): į tokią praktiką įsitraukę ekonominės veiklos vykdytojai gali 
tam tikromis aplinkybėmis būti pašalinti iš dalyvavimo viešajame konkurse, jeigu perkančioji 
organizacija pasinaudoja atmetimo priežastimis pagal Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 2 
dalį arba Direktyvos 2004/17/EB 54 straipsnio 4 dalį. Vis dėlto šių atmetimo priežasčių 
nurodymas skelbime apie pirkimą nėra privalomas ir perkančioji organizacija visada gali 
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pasirinkti tokius veiksmus atlikusių įmonių neatmesti. ES teisė būtų pažeista tik tuo atveju, jei 
perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą uždraustų viešajame konkurse dalyvauti 
neteisinga ar nesąžininga įmonių veikla užsiimančioms įmonėms, tačiau vykdydama viešųjų 
pirkimų procedūrą tokių įmonių neatmestų. Tai reikia vertinti kiekvienu konkrečiu atveju.

PVM. Peticijos pateikėja kritikuoja nacionalinius teisės aktus dėl PVM, pagal kuriuos 
įpareigojama sumokėti sąskaitoje faktūroje nurodytą PVM, net jeigu tos sąskaitos faktūros 
neapmokėjo prekių ar paslaugų gavėjas.

Vis dėlto tokia taisyklė neprieštarauja bendrai Europos PVM sistemai. Nors pagal PVM 
direktyvos (Direktyva 2006/112/EB) 90 straipsnio 1 dalį apmokestinama suma turi būti 
sumažinta, jei mokėjimas neatliktas arba atliktas tik iš dalies, valstybės narės gali nukrypti 
nuo šios nuostatos pagal 90 straipsnio 2 dalį ir tokiais atvejais reikalauti sumokėti visą PVM.

Be to, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui 2011 m. liepos 28 d. priėmus sprendimą (C-
274/10, Komisija prieš Vengriją), Vengrija turėjo panaikinti taisyklę, pagal kurią buvo 
draudžiama mokesčių institucijoms grąžinti pirkimo PVM, jei apmokestinamasis asmuo 
neapmokėjo pirkimo sandorio (įskaitant pirkimo PVM). Taigi apmokestinamieji asmenys 
dabar gali prašyti grąžinti tokį nesumokėtą pirkimo PVM.

Kalbant apie laikotarpį, per kurį PVM skirtumas turi būti grąžintas apmokestinamiesiems 
asmenims, pasakytina, kad pagal PVM direktyvos 183 straipsnį valstybėms narėms leidžiama 
nustatyti tokio grąžinimo sąlygas. Vis dėlto, neatrodo, kad pagal Vengrijos teisės aktus 
taikomos sąlygos, kaip pranešė Vengrijos institucijos (grąžinimas per 75 dienas; taip pat per 
30 dienų ir 45 dienas, kai PVM skirtumas yra mažesnis negu 1 mln. Vengrijos forintų (HUF), 
t. y. 3400 EUR), prieštarautų PVM direktyvai.

Nacionalinė mokesčių ir muitų tarnyba (NTCO) Vengrijos valdžios institucijos atmetė 
teiginius dėl NTCO metodų ir darbo tvarkos. Statistiniai duomenys taip pat paremia 
vyriausybės požiūrį.

MVĮ galimybė gauti finansų: Vyriausybė pastebėjo problemą ir ėmėsi kelių priemonių MVĮ 
paremti. Išplėsta programa Széchenyi Card: tai nebėra tik paprasta indėlio pereikvojimo
priemonė, ji suteikia MVĮ galimybių finansuoti jų investicijas ir apyvartines lėšas. 2011 m. 
gruodžio mėn. pasirašytas susitarimas su komerciniais bankais siekiant MVĮ suteikti daugiau 
finansavimo galimybių. 2011 m. vykdant programą JEREMIE įvesti nauji mikrokreditų tipai.“


