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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad buvo prašomas du kartus sumokėti PVM už tą pačią ES 
šalyje įsigytą transporto priemonę, kurią jis parsivežė į kitą ES šalį. Jis mano, kad tai 
prieštarauja Šeštajai PVM direktyvai, laisvosios prekybos taisyklėms ir tarptautinei teisei. Jis 
prašo išnagrinėti šį atvejį ir grąžinti jam pinigus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gruodžio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Nuostatos, susijusios su naujų sausumos transporto priemonių įsigijimu, yra išdėstytos PVM 
direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje ir 2 straipsnio 2 dalyje1. Tais atvejais, 
kai nauja sausumos transporto priemonė parduodama klientui, kuris ketina išsivežti ją į kitą 
valstybę narę, PVM bus mokėtinas paskirties valstybėje narėje („prekių įsigijimas Bendrijos 
viduje“). Atitinkamam tokios 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. 

                                               
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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PVM direktyva taikoma naujai transporto priemonei, jeigu ji patiekiama per šešis mėnesius 
nuo eksploatavimo pradžios arba jeigu ja nuvažiuota mažiau kaip 6 000 kilometrų.

Pagal ES teisės aktus dvigubas apmokestinimas negalimas.

Tais atvejais, kai Vokietijoje įsisteigęs automobilių pardavėjas tiekia naują autofurgoną 
asmeniui, kuris įveža jį į Jungtinę Karalystę, PVM bus mokėtinas Jungtinėje Karalystėje.

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

Kiek tai susiję su Vokietija, atitinkamos nuostatos yra šios: PVM įstatymo (vok. 
Umsatzsteuersetz) 1b skirsnio 3 dalis, 4 skirsnio 1 dalies b punktas ir 6a skirsnio 1 dalis. 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.

Kiek tai susiję su Jungtine Karalyste, 1994 m. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 10 skyriuje 
nustatyta, kad PVM taikomas įsigyjant naujas transporto priemones iš kitos valstybės narės. 

Atrodo, kad minėta dvigubo apmokestinimo problema kyla 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. 

Gali būti ir taip, kad Vokietijos automobilių pardavėjas, siekdamas išvengti rizikos, 
pareikalavo PVM sumos kaip užstato. Tokiomis aplinkybėmis pirkėjas atgaus PVM užstatą iš 
automobilių pardavėjo tuo metu, kai įrodys, kad jis tinkamai pranešė kompetentingoms JK 
institucijoms apie naują transporto priemonę, kurią jis įvežė į Jungtinę Karalystę.

Bet kuriuo atveju Vokietijos PVM įstatyme leidžiama ištaisyti klaidingas PVM deklaracijas, 
taigi ir atgauti PVM tam tikrais atvejais. Tačiau tai iš esmės yra nacionalinių institucijų ir 
mokesčių mokėtojo, kuris išties šioms institucijoms deklaravo ir sumokėjo PVM mokestį, t. y. 
automobilio pardavėjo, reikalas. Siekiant ištaisyti klaidas, kurias pirkėjas ar automobilių 
pardavėjas galėjo padaryti dėl PVM, pirkėjas turėtų kreiptis į automobilių pardavėją. Tokie 
klausimai, kylantys tarp sutarties šalių, yra nesusiję su tinkamu PVM direktyvos taikymu, 
todėl tai nėra Komisijos kompetencijos sritis.

Išvada

Atrodo, kad nagrinėjamu atveju nėra PVM teisės aktų pažeidimo iš Vokietijos ar Jungtinės 
Karalystės pusės.“ 


