
CM\805943LT.doc PE439.223v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

19.2.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1264/2009 dėl Bulgarijos mokesčių bei PVM sistemos ir kaltinimo 
nesilaikant šiai sričiai taikomų Bendrijos teisės aktų, kurią pateikė Bulgarijos 
pilietis D. D. įmonės „Lessil JSC“ vardu, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad minėta įmonė susidūrė su problemomis dėl to, kad Bulgarijos 
valdžios institucijos nesilaiko Bendrijos PVM direktyvų, visų pirma Tarybos direktyvos 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Šeštosios Tarybos direktyvos 
77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo, nuostatų. Šiuo 
klausimu jis pabrėžia, kad iki įstojimo į ES pagal Bulgarijos PVM teisės aktų nuostatas tam 
tikrais konkrečiais atvejais mokesčių institucijoms buvo leidžiama nesuteikti teisės gavėjui 
atskaityti PVM, susijusio su apmokestinamaisiais sandoriais, ir kad nuo to laiko padėtis 
nepasikeitė. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis būtinų priemonių 
siekiant užtikrinti, kad Bulgarijos mokesčių institucijų taikoma administracinė tvarka būtų 
suderinta su ES teisės aktų nuostatomis.

2. Priimtinumas

Paskalbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informacijos
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad pagal Bulgarijos PVM įstatymo (toliau – ZDDS) 70 straipsnio 
5 dalį taikoma administracinė praktika neatitinka Europos Sąjungos nustatytų taisyklių.

Šioje nuostatoje nurodyta, kad PVM atskaityti negalima iš sumos, išrašytos neteisėtai. Pasak 



PE439.223v01-00 2/2 CM\805943LT.doc

LT

Bulgarijos valdžios institucijų, prie tokių atvejų priskiriamas atvejis, kai operacija, dėl kurios 
išrašyta sąskaita, iš tikrųjų nebuvo įvykdyta. Administracija prieina prie tokios išvados 
remdamasi atlikus tiekėjo patikrinimą gauta informacija (personalas, personalo kvalifikacija, 
transporto patvirtinamieji dokumentai ir t. t.).

Komisijos pastabos

Pagal Direktyvos 2006/112/EB1 (toliau – PVM direktyva) 203 straipsnį PVM sumoka bet 
kuris asmuo, nurodęs pridėtinės vertės mokestį sąskaitoje faktūroje.

Tačiau Teisingumo Teismas mano, kad pagal PVM direktyvos 168 straipsnio a punktą
atskaityti PVM leidžiama tik mokėtiniems mokesčiams, t. y. mokesčiams, susijusiems su 
PVM apmokestinamu sandoriu, arba sumokėtiems mokesčiams, kai sumokėta tiek, kiek 
priklauso2. Vien todėl, kad mokėtinas mokestis nurodytas sąskaitoje faktūroje, teisė į atskaitą 
netaikoma. Pasak Teisingumo Teismo, dėl tokio aiškinimo galima geriau užkirsti kelią
mokestiniams sukčiavimams, kuriuos vykdyti būtų lengviau, jei visi sąskaitoje faktūroje
nurodyti mokesčiai galėtų būti atskaitomi.

Taigi jeigu prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, nurodyti sąskaitoje faktūroje, nebuvo atlikti, 
gavėjas neturi teisės į sąskaitoje faktūroje nurodyto PVM atskaitymą. Tačiau jeigu PVM vis 
dėlto atskaitomas, atskaita turi būti tikslinama pagal PVM direktyvos 184 straipsnį3.

Pagal ZDDS 70 straipsnio 5 dalį mokesčių administracija gali atsisakyti atskaityti mokestį 
tokiu atveju, kai surinkusi reikiamus įrodymus nustato, kad sąskaitoje faktūroje nurodytas 
sandoris neįvyko. Toks nacionalinės teisės nuostatos taikymas neprieštarauja Europos 
Sąjungos PVM taisyklėms.

Tačiau Komisija negali pareikšti nuomonės dėl to, ar šiuo konkrečiu peticijos pateikėjo atveju 
įrodymų, kad sandoris neįvyko, kuriais remiasi mokesčių administracija, pakanka ir ar tie 
įrodymai pagrįsti. Įrodymus gali vertinti tik valstybės narės mokesčių administracija, 
prižiūrima nacionalinių teismų.

Galiausiai, nors peticijos pateikėjas tvirtina priešingai, nacionaliniais teisės aktais numatomos 
mokesčių tikslinimo procedūros, jei sąskaita faktūra išrašyta neteisėtai. ZDDS 78, 115 ir 
116 straipsniai taikomi tais atvejais, kai keičiama apmokestinimo bazė, atšaukiamas 
pristatymas ar sąskaitoje faktūroje padaryta klaida.

Išvada

Remiantis pateikta informacija negalima teigti, kad buvo pažeista Europos Sąjungos teisė.“
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