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Vokietijos pilietė Gertrud Martin

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi tuo, kad Vokietijos prekėms, pavyzdžiui, triufeliams, 
lenktyniniams arkliams ir silikoniniams krūtų implantams, taikomas 7 proc. PVM tarifas, o 
vaikiškiems rūbams, batams, sauskelnėms ir vaistams taikomas 19 proc. PVM tarifas. 
Peticijos pateikėja pageidautų, kad būtų įvertinti visi produktai siekiant objektyviai nustatyti 
taikytiną PVM dydį. Be to, ji prašo šeimai skirtoms prekėms taikyti mažo tarifo PVM.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Pagal šiuo metu galiojantį Bendrijos teisės aktą, PVM direktyvą1, valstybės narės visiems 
apmokestinamiems sandoriams taiko standartinį PVM tarifą, kuris negali būti mažesnis nei 
15 proc. (96 ir 97 straipsniai). Valstybės narės gali taikyti vieną arba du lengvatinius tarifus 
tik PVM direktyvos III priedo sąraše nurodytam prekių tiekimui ir paslaugų teikimui (98 
straipsnis). Sąrašas buvo sudarytas derybomis, politiniu kompromisu ir visais balsais priimtas 
Taryboje. Lengvatinis tarifas negali būti mažesnis nei 5 proc. (99 straipsnis). Be to, taikomos 
                                               
1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, 

OL L 347, 2006 12 11, iš dalies pakeista 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos direktyva 2009/47/EB, OL L 116, 
2009 5 9, p. 18–20. 
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konkrečios specialios nuostatos (102–105 straipsniai) arba konkrečioms valstybėms narėms 
(109–129 straipsniai) taikomos laikinos nuo šių pagrindinių bendrijos tarifų sistemos nukrypti 
leidžiančios nuostatos. Tuo remdamosi valstybės narės gali nustatyti savo tarifus.  

2007 m. Komisija inicijavo debatus dėl Bendrijos sumažintų PVM tarifų sistemos bendro 
persvarstymo (COM(2007) 380), kurie buvo užbaigti 2009 m. kovo 10 d. Tarybos 
(Ekonomikos ir finansiniai klausimai) politiniu susitarimu ir kurių rezultatai atsispindi 
Tarybos direktyvoje 2009/47/EB. Po išsamių diskusijų dėl bendros lengvatinių PVM tarifų 
sistemos Taryboje sudarytas susitarimas yra sunkių Taryboje vykusių derybų rezultatas; 
susitarime paisoma trapios valstybių narių interesų politiškai jautrioje lengvatinių PVM tarifų 
srityje pusiausvyros. Kai kurios valstybės narės pabrėžė, kad bet kuriuo kitu būsimu 
sprendimu dėl lengvatinių PVM tarifų turėtų būti susiaurinta bendra lengvatinių PVM tarifų 
taikymo sritis. Todėl Taryboje būtų sunku visais balsais susitarti dėl dar vieno PVM 
direktyvos III priedo išplėtimo, susijusio su konkrečiai šeimai skirtais gaminiais. 

Reikėtų pažymėti, kad remiantis PVM direktyvoje nustatyta sistema lengvatiniai tarifai 
valstybėms narėms nėra privalomi. Be to, kaip rodo Europos Teisingumo Teismo sprendimas 
byloje C-481/98, esant tam tikroms aplinkybėms valstybė narė neprivalo taikyti tą patį PVM 
tarifą visai tos direktyvos III priede nurodytai kategorijai. Kiekviena valstybė narė pati priima 
sprendimą šiuo klausimu remdamasi savo konkrečia socialine ir ekonomine padėtimi, 
biudžeto politika ir politiniais prioritetais. Nors Komisija yra atsakinga už teisingo Bendrijos 
teisės taikymo užtikrinimą pasirūpindama, kad būtų laikomasi teisės nuostatų, ji neturi 
įgaliojimų įsikišti į Vokietijos vyriausybės veiksmus nustatant PVM tarifų dydžius arba 
priimant sprendimą taikyti ar netaikyti lengvatinį tarifą PVM direktyvos III priedo 
kategorijose nurodytam prekių tiekimui ir paslaugų teikimui. Tačiau Komisija pateikė tyrimus 
kartu su naudinga ekonomine analize norėdama padėti valstybėms narėms apsispręsti. 

Kalbant apie maisto sektorių, III priedo 1 kategorija apima „maisto produktus (įskaitant 
gėrimus, išskyrus alkoholinius gėrimus), skirtus žmonių ir gyvūnų maistui, gyvus gyvūnus, 
sėklas, augalus ir sudedamąsias dalis, paprastai naudojamas maisto produktams paruošti, bei 
produktus, paprastai skirtus naudoti kaip maisto produktų papildai arba pakaitalai.“ Tad 
triufeliams, krevetėms ir mineraliniam vandeniui gali būti taikomas lengvatinis tarifas.

Nors remiantis PVM direktyva lengvatinį tarifą galima taikyti gyvų gyvūnų, kurie paprastai 
skirti žmonėms arba gyvūnams vartoti skirtiems maisto produktams gaminti, tiekimui, kai 
kurios valstybės narės, įskaitant Vokietiją, leidžia taikyti lengvatinį tarifą gyvūnų, kurie 
paprastai yra skirti kitokiems poreikiams tenkinti, konkrečiai arklių, tiekimui. Todėl Komisija 
inicijavo tyrimą dėl PVM teisės aktų keliose valstybėse narėse ir pradėjo pažeidimo 
procedūras. Ji oficialiai paprašė konkrečių valstybių narių iš dalies pakeisti savo teisės aktus 
dėl jų konkretiems gyviems gyvūnams, konkrečiai arkliams, taikomo lengvatinio PVM tarifo. 
Pasak Komisijos, jiems turi būti taikomas standartinis tarifas. Ne visos procedūros pasiekė 
Europos Teisingumo Teismą, tačiau greičiausiai taip atsitiks dėl valstybių narių atsako į 
Komisijos pagrįstą nuomonę. 

Kalbant apie vaistus, pagal PVM direktyvos III priedo 3 kategoriją valstybės narės lengvatinį 
tarifą gali taikyti farmacijos gaminiams, paprastai naudojamiems sveikatos priežiūrai, ligų 
profilaktikai ir medicininiam bei veterinariniam gydymui.
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Pagal PVM direktyvos III priedo 4 kategoriją valstybės narės gali taikyti lengvatinį PVM 
tarifą specialiai neįgaliesiems skirtiems gaminiams (medicinos įrangai, priemonėms ir kitiems 
reikmenims), skirtiems naudoti tik neįgaliesiems ir įsigyjamiems jų negaliai palengvinti ar 
gydyti. Tad šiame kontekste krūtų implantai yra protezai, todėl atitinka terminą „medicinos 
įranga“.

Pagal PVM direktyvos III priedo 5 kategoriją keleivių ir jų bagažo gabenimui gali būti 
taikomas lengvatinis PVM tarifas. Ši nuostata apima ir gabenimą funikulieriumi. 

Nė vienoje PVM direktyvos III priedo kategorijoje nėra kūdikių rūbų tiekimo arba vaikiškų 
batų ar kūdikių sauskelnių tiekimo. Tad nėra jokio teisinio pagrindo, leidžiančio Vokietijai 
minėtiems gaminiams taikyti lengvatinį tarifą. 

Komisija mano, kad išskyrus lengvatinių tarifų taikymą gyvų gyvūnų, konkrečiai lenktyninių 
arklių, tiekimui Vokietijos PVM reglamentuojantys teisės aktai dėl peticijos pateikėjos 
nurodytų aspektų neprieštarauja dabartiniams PVM srityje taikomiems Bendrijos teisės 
aktams. 

Kadangi Bendrijos teisė nėra pažeidžiama, Europos Komisijos kompetencijai nepriklauso 
įsikišti į Vokietijos vyriausybės veiksmus nustatant PVM tarifų dydžius arba priimant 
sprendimą taikyti ar netaikyti lengvatinį tarifą konkrečių prekių tiekimui ir paslaugų 
teikimui.“ 


