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Tema: Peticija Nr. 0681/2010 dėl telefonijos bendrovių taikomo PVM Kanarų 
salose, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Mark Sowery

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjas nesutinka su judriosios telefonijos paslaugų teikėjos „Telefónica O2UK“ 
taikomu PVM Kanarų salose. Jis ginčija PVM mokesčio taikymo priimtinumą ir prašo atlikti 
tyrimą dėl tariamo sukčiavimo.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticija

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Jungtinėje Karalystėje įsteigta bendrovė („Telefónica O2 UK 
Ltd“, toliau – bendrovė) taiko PVM judriojo tarptinklinio ryšio skambučiams Kanarų salose. 
Jis aiškiai pareiškė bendrovei, kad PVM netaikomas Kanarų salų teritorijoje, tačiau bendrovės 
atstovai jam atsakė, kad „nors Kanarų salos atleidžiamos nuo PVM, operatoriai, su kuriais 
esame sudarę sutartis, taiko PVM, todėl šį mokestį perkeliame savo klientams.“ Jis mano, kad 
toks elgesys yra neteisėtas.

Komisijos pastabos
Peticijos pateikėjas jau kreipėsi į Komisiją šiuo klausimu. 2010 m. rugpjūčio 31 d. Mokesčių 
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ir muitų sąjungos generalinio direktorato tarnybos jam atsakė, kad:
„Nors bendrovės „Telefónica O2 UK Ltd“ atsakymas yra painus ir klaidinantis, jis nėra iš 
esmės neteisingas (= Jungtinės Karalystės PVM taikytinas judriojo tarptinklinio ryšio 
skambučiams, atliekamiems Kanarų salose). Iš mums pateiktų paaiškinimų darome prielaidą, 
kad telekomunikacijų paslaugos teikiamos JK privatiems vartotojams (ne PVM 
apmokestinamiems asmenims).
Vadovaujantis PVM direktyva (59a ir 59b straipsniais), telekomunikacijų paslaugos, kurias 
teikia operatoriai, įsisteigę už ES ribų (t. y. Kanarų salose1), ES gyvenantiems privatiems 
vartotojams, apmokestinamos toje teritorijoje, kurioje jos faktiškai naudojamos ar kuriomis 
naudojamasi toje teritorijoje. Jeigu judriojo tarptinklinio ryšio skambučius atlieka JK 
gyventojai Kanarų salose, PVM mokėtinas Jungtinėje Karalystėje, ir jį taiko telekomunikacijų 
paslaugų teikėjas, įsisteigęs už ES ribų. Telekomunikacijų paslaugų teikėjas, atsakingas už 
Jungtinėje Karalystėje mokėtiną PVM, paprastai būna registruotas Jungtinėje Karalystėje. 
Šiuo atveju bendrovė „Telefónica O2 UK Ltd“ tikriausiai prisiima šią atsakomybę už Kanarų 
salų paslaugų teikėjus.
Tokia PVM apmokestinimo tvarka grindžiama tuo, kad siekiama išvengti konkurencijos 
iškraipymo telekomunikacijų bendrovėse, įsteigtose Europos Sąjungoje.
Jeigu Jungtinės Karalystės gyventojui suteiktomis telekomunikacijų paslaugomis būtų 
faktiškai naudojamasi Kanarų salose (o ne JK), tokiu atveju Jungtinėje Karalystėje PVM 
nebūtų mokamas. Tačiau šiuo atveju reikalingas faktinių aplinkybių vertinimas, kurį turi 
atlikti JK PVM administracija. Nuo 2015 m. teisės aktų aiškinimo problema bus išspręsta, nes 
telekomunikacijų paslaugos bus apmokestinamos toje teritorijoje, kurioje įsikūręs privatus 
vartotojas".
Šiame etape Komisijai tenka pakartoti pirmiau išdėstytą vertinimą.

Išvada
Peticija nesuteikia pagrindo Komisijai imtis kokių nors tinkamų teisinių veiksmų prieš bet 
kurią ES valstybės narę, nes neatrodo, kad šiuo atveju būtų pažeista ES teisė.“

                                               
1 Kanarų salos nėra Europos Sąjungos PVM teritorijų dalis.


