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Tema: Peticija Nr. 0202/2013 dėl dvigubo apmokestinimo apyvartos mokesčiu 
įsigyjant naują automobilį, kurią pateikė Vokietijos pilietis E. J.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas gyvena Vokietijoje, kur įsigijo naują automobilį. Transporto priemonė 
daugiausia buvo naudojama Austrijoje. Tuo metu peticijos pateikėjas nežinojo, kad turėjo 
užregistruoti automobilį Austrijoje, net jeigu jo pagrindinė gyvenamoji vieta buvo 
Vokietijoje. Dabar peticijos pateikėjas Austrijoje turi mokėti apyvartos mokestį. Vokietijos 
mokesčių institucijos neketina grąžinti Vokietijoje sumokėtų apyvartos mokesčių. Remiantis 
peticijos pateikėjo gautomis konsultacijomis, mokesčiai negrąžinami, jeigu asmuo įtariamas 
sukčiavimu. Tačiau peticijos pateikėjas nemano, kad čia galėtų kilti tokių įtarimų – šis atvejis 
greičiau yra aplaidumas arba klaida. Jis norėtų sužinoti, ar šiuo atveju būtų įmanoma gauti 
grąžinamąją išmoką. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Nuostatas, susijusias su naujų motorinių transporto priemonių įsigijimu, galima rasti PVM 
direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje ir 2 straipsnio 2 dalyje1. Įsigijus naują 

                                               
1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės 
mokesčio bendros sistemos, OL L 347, 2006 12 11.
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automobilį arba motociklą, kuris atvežamas į kitą valstybę narę, PVM mokestis taikomas 
paskirties valstybėje (vadinamasis įsigijimas Bendrijos viduje). Atitinkamam transporto 
priemonės tiekimui Bendrijos viduje netaikomas PVM mokestis kilmės šalyje, kaip nustatyta 
PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a ir b punktuose.

Minėtos PVM direktyvos atžvilgiu automobilis yra naujas, kai jo tiekimas įvyksta per šešis 
mėnesius nuo eksploatavimo pradžios arba automobilis yra nuvažiavęs ne daugiau kaip 6000 
kilometrų.

ES teisės aktų pagrindu dvigubo apmokestinimo išvengiama.

Tuo atveju, jei automobilį per šešis mėnesius nuo eksploatavimo pradžios arba jam 
nuvažiavus ne daugiau kaip 6 000 kilometrų tiekia Vokietijoje registruotas mokesčių 
mokėtojas asmeniui, kuris įveža automobilį į kitą valstybę narę Austriją, PVM iš esmės turi 
būti mokamas tai kitai valstybei narei.

Remiantis turima informacija, minėti principai abiejose valstybėse narėse (Vokietijoje ir 
Austrijoje) yra taikomi tinkamai.

Vokietijos atveju atitinkamos nuostatos yra PVM įstatymo (Umsatzsteuersetz) 1b skirsnio 3 
dalyje, 4 skirsnio 1 punkto b papunktyje ir 6a skirsnio 1 dalyje. Pagal šias nuostatas naujos 
transporto priemonės tiekimui PVM netaikomas tuo atveju, jei jis įvežamas į kitą valstybę 
narę. Be to, PVM įstatymo 25a skirsnio 7 dalies 1 punkto b papunktyje nurodyta, kad naujų 
automobilių tiekimui bendrijos viduje netaikomi mokesčiai pagal maržos apmokestinimo 
schemą.

Austrijos atveju galioja PVM įstatymo (Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz) 
priedo (Vidaus rinka) 1 straipsnio 7, 8 ir 9 dalių nuostatos, kuriose teigiama, kad naujų 
transporto priemonių įsigijimas iš kitų valstybių narių apmokestinamas Austrijoje.

Atrodo, kad minėtos problemos kyla arba dėl pirkėjo (nesugebėjimas deramai informuoti 
automobilio pardavėjo arba įrašyti atitinkamų pastabų į sutartį) arba pardavėjo 
(nesugebėjimas taikyti sutartyje nurodytų taisyklių) veiksmų arba dėl per menko stropumo.

Siekiant išvengti rizikos, yra galimybė Vokietijos automobilių pardavėjams kaip užstato 
reikalauti PVM dydžio sumos. Gavus kitoje valstybėje narėje išduotus reikiamus registracijos 
dokumentus, kuriuos pateikia pirkėjas ir kuriais įrodoma, kad transporto priemonė galiausiai 
įvežta į kitą valstybę narę, automobilio pardavėjas grąžina PVM dydžio sumą klientui.

Be to, Vokietijos PVM įstatyme nustatyta galimybė ištaisyti klaidingą PVM grąžinimą ir tam 
tikrais atvejais atgauti sumokėtą PVM.

Tačiau tai iš esmės yra nacionalinių institucijų ir šalies, kuri išties šioms institucijoms 
deklaravo ir sumokėjo PVM mokestį, t. y. automobilio pardavėjo, reikalas. Norėdami ištaisyti 
klaidas dėl PVM, pirkėjai turėtų kreiptis į pardavėjus.

Tai yra sutarties šalių reikalas, kuris nesusijęs su tinkamu PVM direktyvos taikymu, todėl tai 
nėra Komisijos kompetencijos sritis.

Išvada

Konkrečiu atveju, atrodo, kad Vokietija PVM taisyklių nepažeidė.“


