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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prašo, kad kūdikių vystyklams būtų taikomas mažesnis PVM tarifas. Savo 
prašymą jie grindžia tuo, kad vystyklai yra būtina kūdikių turinčių šeimų prekė. Jie nurodo, 
kad naminių augintinių maistui taikomas sumažintas PVM, taigi kūdikiai, palyginti su 
katėmis ir šunimis, yra skriaudžiami.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„2008 m. liepos 7 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl lengvatinių PVM tarifų (toliau – PVM direktyva)1. 
Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti valstybėms narėms lygias galimybes, taip pat 
skaidresnį, nuoseklesnį ir sklandesnį vidaus rinkos veikimą, taikant lengvatinius PVM tarifus 
vietoje teikiamoms paslaugoms, įskaitant darbui imlias ir restoranų paslaugas.
Vis dėlto šiame pasiūlyme pateikta ir tam tikrų techninių pakeitimų. Pavyzdžiui, farmacijos 
gaminių, kuriems gali būti taikomas lengvatinis tarifas, kategorija buvo išplėsta, kad aprėptų 
visus sugeriamuosius higienos gaminius, įskaitant vaikų vystyklus.

                                               
1 Pasiūlymas COM(2008) 428 dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl 
lengvatinių pridėtinės vertės mokesčio tarifų.
Žr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf.
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2009 m. kovo 10 d. Ekonomikos ir finansų (ECOFIN) taryboje, po sudėtingų derybų dėl 
bendros lengvatinių PVM tarifų sistemos, ES finansų ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl 
lengvatinių PVM tarifų bendros sistemos, taip pat dėl jų taikymo tam tikriems konkretiems 
sektoriams. ECOFIN taryba iš esmės sutarė suteikti valstybėms narėms galimybę nuolat 
taikyti lengvatinius PVM tarifus darbui imlioms paslaugoms, kaip antai smulkioms dviračių, 
batų ir odos gaminių, drabužių ir buitinės tekstilės gaminių taisymo paslaugoms, patalpų 
valymo privačiuose namų ūkiuose, slaugos ar priežiūros paslaugoms namuose, privačių namų 
atnaujinimo ir remonto, restoranų paslaugoms.
Iš prekių tik knygos buvo priskirtos prekėms ir paslaugoms, kurioms gali būti taikomas 
lengvatinis PVM tarifas. Taip pat buvo sutarta, kad visoms kitoms 2008 m. Komisijos 
pasiūlyme nurodytoms prekėms (įskaitant vaikų vystyklus) lengvatiniai PVM tarifai 
netaikytini. 2009 m. gegužės 5 d. Taryba priėmė Direktyvą 2009/47/EB1, kurioje 2009 m. 
kovo 10 d. pasiektas politinis susitarimas išreiškiamas teisės akto tekstu.

Komisija nurodo, kad apmokestinimo srityje taikoma balsų vieningumo reikalaujanti taisyklė. 
Taigi tik Taryba gali galiausiai nuspręsti, kuriems gaminiams taikytini lengvatiniai PVM 
tarifai.“

                                               
1 Tarybos direktyva 2009/47/EB, i6 dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusias su lengvatiniais 
pridėtinės vertės mokesčio tarifais. OL L 116, 2009 5 9, p.18. Žr. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm.


