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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0626/2010 dėl Lenkijos mokesčius reglamentuojančių teisės aktų 
neigiamo poveikio laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis (-ė) A. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja(s) tvirtina, kad dėl Lenkijos mokesčių taisyklių kyla rimtų sunkumų 
Lenkijos įmonėms, norinčioms prekiauti savo prekėmis kitoje ES valstybėje narėje. Peticijos 
pateikėja(s) pažymi, kad dėl biurokratinių mokesčių taisyklių, taikomų tarptautinėms prekių 
siuntoms į Lenkiją ir iš jos, dažnai atsisakoma vykdyti prekybą. Todėl peticijos pateikėja(s) 
ragina Europos Parlamentą imtis priemonių siekiant nustatyti bendras tarpvalstybinės 
prekybos Europos mokesčių taisykles ir taip užtikrinti, kad Lenkijos valdžios institucijos 
taikytų ES laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje principus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Panaikinus ES šalių vidaus sienas ir sukūrus vidaus rinką, iškilo būtinybė mokesčių 
mokėtojams, sudarantiems sandorius kitose ES šalyse, nustatyti papildomus reikalavimus 
pateikti ataskaitas, inter alia tam, kad valstybėms narėms būtų sudarytos sąlygos kovoti su 
vengimu mokėti PVM bei kontroliuoti mokesčių mokėtojų ataskaitas apie kitose ES šalyse 
sudarytus sandorius. 

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio 
bendros sistemos, siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, mokesčių mokėtojams nustatyti tam tikri 
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įsipareigojimai. 
Be kitų, nustatytos pareigos PVM deklaracijose atskirai nurodyti Bendrijos viduje sudarytų 
sandorių kiekį, taip pat pateikti tokių sandorių sumuojamąsias ataskaitas. Šių ataskaitų 
sudarymo taisyklės reguliuojamos pagal Direktyvos 2006/112 XI antraštinės dalies 6 skyriaus 
nuostatas. 
Pagal Direktyvos 2006/112/EB 262 straipsnį kiekvienas PVM mokėtoju įregistruotas 
apmokestinamasis asmuo pateikia ES viduje sudarytų tarptautinių sandorių sumuojamąją 
ataskaitą, remiantis valstybių narių nustatyta tvarka. Toks įsipareigojimas taikomas net jei 
sudarytas tik vienas sandoris.
Valstybės narės gali nustatyti, kaip dažnai turi būti pateikiamos šios sumuojamosios 
ataskaitos. Bendra tvarka sumuojamoji ataskaita turi būti pateikta už kiekvieną kalendorinį 
mėnesį per ne ilgesnį kaip vienas mėnuo laikotarpį. Vis dėlto tam tikrais atvejais jas galima 
pateikti už kalendorinį ketvirtį ar kartą per metus (Direktyvos 2006/112/EB 263 ir 269–
271 straipsniai).

Lenkijos atveju sumuojamųjų ataskaitų pateikimas reguliuojamas pagal 2004 m. kovo 11 d. 
Lenkijos PVM įstatymą1. Atrodo, kad jis atitinka Direktyvos 2006/112/EB nuostatų 
reikalavimus.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą informaciją, Komisija laikosi nuomonės, kad pagal ES teisę 
valstybėms narėms nedraudžiama taikyti peticijos pateikėjo(s) minimus reikalavimus.“

                                               
1 Įstatymų leidinys, 2004 m. Nr. 54, iš dalies pakeistas 535 punktas.


