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Temats: Lūgumraksts Nr. 0407/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Gertrud Martin, 
par pievienotās vērtības nodokli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž neapmierinātību ar to, ka PVN likme, ko Vācijā piemēro 
trifelēm, sacīkšu zirgiem un silikona krūšu implantiem, ir 7 %, turpretim tādiem 
izstrādājumiem kā bērnu apģērbam, apaviem, autiņiem un medikamentiem — 19 %. 
Lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai tiktu veikts vispusīgs novērtējums, uz kura pamatojoties, 
visiem ražojumiem varētu objektīvi noteikt piemērojamo PVN likmi. Lūgumraksta 
iesniedzēja turklāt prasa piemērot pazeminātu PVN likmi ar ģimeni saistītiem izstrādājumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Saskaņā ar pastāvošajiem Kopienas tiesību aktiem, PVN direktīvu1, dalībvalstīm jāpiemēro 
pamata PVN likme, kas nedrīkst būt zemāka par 15 %, visiem darījumiem, par kuriem uzliek 
nodokli (96. un 97. pants). Dalībvalstis var piemērot vienu vai divas samazinātas likmes tikai 
tām precēm vai pakalpojumiem, kas minēti PVN direktīvas III pielikumā (98. pants). Šis 
                                               
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, 
OV L 347, 11.12.2006., kas grozīta ar Padomes 2009. gada 5. maija Direktīvu 2009/47/EK, OV L 116, 9.5.2009., 
18.–20. lpp.
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saraksts ir sastādīts sarunu, politisku kompromisu un Padomes vienprātīgas pieņemšanas 
rezultātā. Samazinātā likme nedrīkst būt zemāka par 5 % (99. pants). Turklāt dažām 
dalībvalstīm tiek piemēroti zināmi īpaši noteikumi (102.–105. pants) vai tika piešķirtas 
pagaidu atkāpes no Kopienas pamatnoteikumiem par likmēm (109.–129. pants). Šīs struktūras 
ietvaros dalībvalstis var noteikt savu likmju apjomu.

2007. gadā Komisija uzsāka diskusijas par vispārēju Kopienas samazināto PVN likmju 
pamata noteikumu pārskatīšanu (COM(2007) 380), kas tika noslēgtas ar politisku vienošanos, 
ko 2009. gada 10. martā panāca Ekonomikas un finanšu jautājumu padome un ko īstenoja ar 
Padomes Direktīvu 2009/47/EK. Pēc pamatīgas diskusijas Padomē par vispārējo samazināto 
PVN likmju sistēmu panāktā vienošanās ir smagu Padomes sarunu rezultāts, un tā ievēro 
trauslo dalībvalstu interešu līdzsvaru politiski delikātajā samazināto PVN likmju jomā. Dažas 
dalībvalstis uzsvēra, ka jebkādiem turpmākiem lēmumiem par samazinātajām PVN likmēm 
jāsamazina vispārējā samazināto PVN likmju darbības joma. Tādēļ būtu grūti panākt 
vienprātīgu Padomes vienošanos par jaunu PVN direktīvas III pielikuma paplašināšanu, 
piemēram, attiecībā uz konkrētiem ar ģimeni saistītiem izstrādājumiem.

Ir vērts atzīmēt, ka samazinātās likmes PVN direktīvas ietvaros dalībvalstīm nav obligātas. 
Turklāt, kā tika parādīts ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-481/98, saskaņā ar 
noteiktiem nosacījumiem dalībvalstīm obligāti nav jāpiemēro viena un tā pati PVN likme 
visai šīs direktīvas III pielikuma kategorijai. Izvēles izdarīšana šajā jomā ir katras dalībvalsts 
ziņā saskaņā ar to konkrēto sociāli ekonomisko situāciju, budžeta politiku un politikas 
priekšrocībām. Lai arī Komisija ir atbildīga par pareizas Kopienas tiesību aktu piemērošanas 
nodrošināšanu, ja tiesību akti tiek ievēroti, tās kompetencē nav iejaukties Vācijas valdības 
izvēlē, nosakot savu PVN likmju apjomu, vai arī piemērojot vai nepiemērojot samazinātu 
likmi attiecībā uz to preču un pakalpojumu piegādi, kas iekļautas PVN direktīvas 
III pielikuma kategorijās. Tomēr Komisija sniedza pētījumus ar vērtīgu ekonomikas analīzi, 
lai dalībvalstīm palīdzētu izdarīt izvēles.

Pārtikas nozarē III pielikuma 1. kategorijā ir ietverta „pārtika (tostarp dzērieni, bet ne 
alkoholiskie dzērieni) cilvēku un dzīvnieku patēriņam; dzīvi dzīvnieki, sēklas, augi un 
sastāvdaļas, kas parasti ir paredzētas izmantošanai pārtikas sagatavošanā; ražojumi, kurus 
parasti izmanto pārtikas produktu papildināšanai vai aizstāšanai”. Tādēļ trifeles, garneles un 
minerālūdeni var aplikt ar samazinātu likmi.

Lai arī PVN direktīva atļauj samazinātu likmi piemērot dzīvu dzīvnieku piegādei, kas parasti 
ir domāti pārtikas sagatavošanai cilvēku un dzīvnieku patēriņam, dažas dalībvalstis, tai skaitā 
Vācija, samazināto likmi atļauj piemērot dzīvnieku, it īpaši zirgu piegādei, kas parasti ir 
domāti citu vajadzību apmierināšanai. Tāpēc Komisija uzsāka vairāku dalībvalstu PVN 
tiesību aktu pārbaudes, kā arī ierosināja pārkāpuma procedūras. Tā attiecīgajām dalībvalstīm 
oficiāli pieprasīja grozīt tiesību aktus attiecībā uz samazināto PVN likmi, ko tās piemēro 
noteiktiem dzīviem dzīvniekiem, it īpaši zirgiem. Pēc Komisijas domām, piemērojamā likme 
ir standarta likme. Visas procedūras nav sasniegušas Eiropas Kopienu Tiesu, bet tā tas 
visdrīzāk notiks, ņemot vērā dalībvalstu reakciju uz Komisijas argumentēto atzinumu.

Attiecībā uz medikamentiem saskaņā ar PVN direktīvas III pielikuma 3. kategoriju farmācijas 
līdzekļiem, kurus parasti izmanto veselības aprūpē, slimību profilaksei un ārstēšanai 
medicīniskiem un veterināriem nolūkiem, dalībvalstīs var piemērot samazinātu likmi.
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Turpinot ar PVN direktīvas III pielikuma 4. kategoriju, dalībvalstis var piemērot samazinātas 
PVN likmes ražojumiem, kas speciāli paredzēti invalīdiem (medicīnas iekārtas, palīgierīces 
un citas ierīces), kas paredzētas tikai viņu personīgai lietošanai un ko invalīdi parasti pērk, lai 
atvieglotu vai ārstētu invaliditāti. Šajā kontekstā krūšu implanti ir protēzes un tāpēc atbilst 
terminam „medicīnas piederumi”.

Atbilstoši PVN direktīvas III pielikuma 5. kategorijai pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem var piemērot samazinātu PVN likmi. Šie noteikumi attiecas uz trošu dzelzceļa 
pārvadājumiem.

Nevienā no PVN direktīvas III pielikuma kategorijām nav iekļauta ne bērnu apģērbu piegāde, 
ne arī bērnu apavu vai autiņu piegāde. Tādēļ nav tiesiska pamata ļaut Vācijai piemērot 
samazinātu likmi šiem ražojumiem.

Izņemot samazinātu likmju piemērošanu dzīvu dzīvnieku piegādei, it īpaši sacīkšu zirgu 
piegādei, Komisija uzskata, ka Vācijas PVN tiesību akti nav pretrunā esošajiem Kopienas 
tiesību aktiem PVN jomā attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas minētajiem aspektiem.

Ņemot vērā, ka Kopienas tiesību akti ir ievēroti, Eiropas Komisijas kompetencē nav iejaukties 
Vācijas valdības izvēlē, nosakot savu PVN likmju apjomu, vai arī piemērojot vai 
nepiemērojot samazinātu likmi attiecībā uz noteiktu preču un pakalpojumu piegādi.”


