
CM\810993LV.doc PE440.084v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1429/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jörg 
Wischhusen un kam pievienoti 159 paraksti, par samazinātās PVN likmes 
piemērošanu bērnu autiņiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji lūdz bērnu autiņiem piemērot samazināto PVN likmi. Viņu 
argumentācija ir tāda, ka autiņi veido būtisku patēriņu ģimenēm ar maziem bērniem. Viņi 
norāda, ka mājdzīvnieku barībai tiek piemērota samazinātā PVN likme, kas nostāda mazuļus 
neizdevīgā situācijā, salīdzinot ar suņiem un kaķiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„2008. gada 7. jūlijā Komisija pieņēma priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2006/112/EK (turpmāk — PVN direktīva) saistībā ar samazinātām pievienotās 
vērtības nodokļa likmēm1. Komisijas galvenais mērķis bija dalībvalstīm nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas, kā arī lielāku pārredzamību, konsekvenci un vienmērīgu iekšējā tirgus 
darbību saistībā ar samazinātām PVN likmēm attiecībā uz vietēji sniegtiem pakalpojumiem, 
tostarp darbietilpīgiem pakalpojumiem un restorānu pakalpojumiem.
Turklāt šis priekšlikums paredzēja arī dažus tehniskus pielāgojumus. Jo īpaši tika paplašināta 

                                               
1 Priekšlikums COM(2008) 428 Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK saistībā ar samazinātām 
pievienotās vērtības nodokļa likmēm.
Sk. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf
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farmācijas līdzekļu kategorija, attiecībā uz kuru var piemērot samazinātas PVN likmes, 
iekļaujot tajā visus absorbējošos higiēnas līdzekļus, tostarp bērnu autiņus. 
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2009. gada 10. marta sanāksmē pēc 
sarežģītām pārrunām par samazinātu PVN likmju vispārējo sistēmu ES dalībvalstu finanšu 
ministri panāca politisku vienošanos par samazinātu PVN likmju vispārīgu piemērošanu un jo 
īpaši to piemērošanu konkrētās nozarēs. ECOFIN galvenokārt vienojās par iespēju dalībvalstīs 
pastāvīgi piemērot samazinātas PVN likmes attiecībā uz darbietilpīgiem pakalpojumiem, 
piemēram, nelieli velosipēdu remonti, kurpju un ādas izstrādājumu, kā arī apģērbu un 
mājsaimniecībā izmantojamu drēbju labošana, privātu dzīvojamo telpu uzkopšana, mājas 
aprūpes pakalpojumi, frizieru pakalpojumi, privātu mājokļu atjaunošana un remonts un 
restorānu pakalpojumi.
Attiecībā uz precēm tikai grāmatas tika iekļautas to preču un pakalpojumu sarakstā, kam var 
piemērot samazinātas PVN likmes. Turklāt vienojās, ka attiecībā uz visām pārējām precēm, 
kas noteiktas Komisijas 2008. gada priekšlikumā (tostarp bērnu autiņiem), nepiemēro 
samazināto PVN likmi. 2009. gada 5. maijā Padome pieņēma Direktīvu 2009/47/EK1, art ko 
pārnes 2009. gada 10. marta politisko vienošanos tiesību akta tekstā.

Komisija norāda, ka nodokļu jomā jāievēro vienprātības princips. Tādēļ Padomei ir galavārds, 
lemjot par to, kuriem produktiem var piemērot samazinātu PVN likmi.”

                                               
1 Padomes 2009. gada 5. maija Direktīva 2009/47/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz samazinātām 
pievienotās vērtības nodokļa likmēm. OV L 116, 9.5.2009., 18. lpp.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


