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1. Peticijos santrauka

Iš pradžių peticijos pateikėjas pateikė šį klausimą Vokietijos Bundestagui. Jis siekia, kad 
tarpusavio sandorius vykdančios bendrovės būtų atleistos nuo PVM, o apmokestinama būtų 
tik galutiniai vartotojai. Nors iš savo galutinės įmokos bendrovės gali išskaičiuoti bendrovių 
PVM, jos mano, kad administracinė našta yra per didelė. Bundestagas informavo peticijos 
pateikėjus, kad pagal Direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 
netaikyti bendrovių sandoriams PVM būtų neteisėta. Rengiantis priimti šią direktyvą, 
Vokietija ir Austrija pasiūlė atvirkštinę mokėjimo sistemą, nors ją atmetė kelios valstybės 
narės ir Komisija. Bundestagas taip pat informavo peticijos pateikėją, kad bendrovės 
galiausiai neturės mokėti bendrovių sandoriams taikomo PVM, jei prekė nebuvo parduota 
galutiniam vartotojui. Be to, Vokietijoje yra atitinkamų teisės aktų, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad bendrovės, kurių apyvarta yra mažesnė nei 500 000 EUR, mokėtų PVM valstybei tik tuo 
atveju, jei sandoriai galiausiai pasiekė galutinius vartotojus. Šie teisės aktai galioja iki 
2011 m. pabaigos ir pagal juos leidžiama mažąsias ir vidutines įmones bei nepriklausomas 
bendroves atleisti nuo prievolės mokėti PVM iš anksto ir laukti sandorių, kurie niekada 
nepasiekė galutinio vartotojo, kompensavimo. Vis dėlto Bundestagas sutinka su peticijos 
pateikėjų nuomone dėl pernelyg didelės administracinės naštos ir nusprendė perduoti peticiją 
Vokietijos finansų ministerijai, siūlydamas prašyti supaprastinti ES taisykles. Jis taip pat 
nusprendė perduoti peticiją Europos Parlamentui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Iš pradžių peticijos pateikėjas pateikė šį klausimą Vokietijos Bundestago peticijų komitetui. 
Galutiniame savo sprendime Komitetas pateikė pastabas apie Europos Sąjungoje galiojančią 
PVM sistemą ir perdavė šią peticiją Europos Parlamentui pateikti papildomų pastabų.

Iš esmės peticijos pateikėjas kritikuoja dabartinę PVM tvarką, taikomą toje pačioje valstybėje 
narėje esantiems apmokestinamiems subjektams. Peticijos pateikėjas teigia, kad, viena vertus, 
PVM taikomas visoms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekia (teikia) apmokestinamas 
subjektas. Kita vertus, tas prekes ar paslaugas įsigyjantis sandorio dalyvis, jeigu jis yra 
apmokestinamas asmuo, kuriam taikomas PVM, turi teisę išskaičiuoti už pirkinius sumokėtą 
PVM, jei tos prekės ir paslaugos naudojamos jo vykdomoje veikloje.

Siekdamas supaprastinimo, peticijos pateikėjas siūlo, kad Vokietijoje taikoma PVM sistema 
būtų patobulinta apmokestinant sandorius tarp apmokestinamų subjektų. Tolesniame peticijos 
pateikėjo pareiškime nurodyta, kad PVM neturėtų būti įtraukiamas į sąskaitas faktūras, jeigu 
sandorio gavėjas yra apmokestinamas asmuo ir sąskaitoje nurodomas PVM mokėtojo kodas. 
Tik tais atvejais, kai produktas ar paslauga galiausiai parduodami galutiniam vartotojui, 
mokestis turėtų būti nurodomas sąskaitose faktūrose ir taikomas.

Peticijos pateikėjas apžvelgia PVM surinkimo procesą, grindžiamą atvirkštiniu mokėjimu, 
kurį atlieka apmokestinamas subjektas, periodiškai apskaičiuojantis PVM sumą, kurią turi 
sumokėti arba susigrąžinti iš mokesčių institucijos. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad šioje 
sistemoje apmokestinamas subjektas įpareigotas atlikti tam tikras administracines pareigas, 
dėl kurių mokesčių administratoriui ir verslo sektoriaus dalyviams atsiranda sunkiai 
suvokiama sąnaudų našta. 

I.  Apmokestinimo apyvartos mokesčiu sistema

a) Peticijos pateikėjo siūlymai

Todėl peticijos pateikėjas pritaria tokiam apyvartos mokesčio modeliui, kai „vieno etapo 
mokestis“ renkamas mažmeniniu lygmeniu, t. y. taikomas vadinamasis mažmenos mokestis. 
Toks mokestis, taikomas tik pirkimo taške, apima visas verslo sritis, kuriose yra tiesioginis 
ryšys su privačiais vartotojais, ir, kai įmanoma, taikomas gamintojams ir didmenininkams, 
jeigu produkcija tiekiama tiesiogiai privatiems vartotojams. 

Tokia apmokestinimo sistema grindžiama mažmenos kaina. Paprastai mokesčių naštą galima 
apskaičiuoti labai tiksliai. Tačiau toliau nurodoma keletas trūkumų.

Taikant mažmeninės prekybos mokestį, sunku atskirti apmokestinamą ir neapmokestinamą 
prekių tiekimą. Mokant tokį mokestį, reikia sudėtingos buhalterinės apskaitos.

Taigi, šioje sistemoje valstybės narės turėtų taikyti nacionalines priemones, kuriomis būtų 
siekiama apriboti mokestinius nuostolius, atsirandančius dėl neteisėto PVM mokėtojo kodo 
naudojimo. Įrodinėjimo našta iš esmės tenka tiekėjui, kuris turi pagrįsti sandorių 
neapmokestinamumą. Ši pareiga būtų susijusi su papildomais ataskaitų teikimo 
įsipareigojimais, todėl padidėtų veiklos sąnaudos.
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Be to, ir mokesčių institucija, ir verslo sektoriaus dalyviai susidurtų su ilga, daug kainuojančia 
ir sudėtinga procedūra. Kompetentinga mokesčių institucija turėtų ištirti individualius atvejus 
ir nuspręsti, ar apmokestinamas subjektas gali įrodyti, kad įsigytos prekės / paslaugos 
naudojamos pirkėjo vykdomoje ekonominėje veikloje, o ne verslo tikslais (daugiausia 
asmeniniam vartojimui). Apmokestinamiems subjektams dažnai tektų laukti nacionalinių 
teismų sprendimų, kuriuose būtų nurodoma, ar pateikta pakankamai įrodymų, ar ne.

b) PVM direktyvoje1 nustatyta PVM sistema

Dabartinėje PVM sistemoje tiekėjo, kuris turėjo patvirtinti kliento statusą paslaugos 
apmokestinimo tikslais, problema yra išspręsta, nes paslaugų gavėjas sprendžia, ar PVM gali 
būti išskaičiuotas; šį sprendimą vėliau nagrinėja mokesčių institucija. Kitaip tariant, dalis 
įrodymų dėl mokesčio pagrįstumo naštos perkeliama pirkėjui.

Esamu PVM užkertamas kelias prekybos mokesčio „kaskadiniam“ poveikiui, nes 
apmokestinama tik kiekvieno gamybos etapo pridėtinė vertė. Todėl PVM turi daugiau 
pranašumų negu tradiciniai prekybos mokesčiai. Iš esmės PVM taikomas visam prekių 
tiekimui ir paslaugų teikimui. Už kiekvieną pardavimą mokėtinas PVM sudaro pardavimo 
kainos procentą, bet iš šios sumos apmokestinamas subjektas turi teisę išskaičiuoti visą 
ankstesniame etape sumokėtą mokestį. Tokiu būdu išvengiama dvigubo apmokestinimo, o 
mokestis taikomas tik kiekviename gamybos ar platinimo etape sukurtai pridėtinei vertei. 

Mokestis apskaičiuojamas ir renkamas kiekviename sandoryje (pardavimo / pirkimo) 
remiantis tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų verte. Pardavėjas apmokestina pirkėją PVM, o 
vėliau šį PVM sumoka mokesčių institucijai. Pirkėjo atveju teisė išskaičiuoti mokestį 
atsiranda tada, kai išskaičiuotinas PVM tampa mokėtinu. Iš esmės pirkėjas turi teisę 
išskaičiuoti PVM iš karto po prekių tiekimo ar paslaugų teikimo. Būtent prekių ir paslaugų 
gavėjas sprendžia, ar – ir kiek – mokestis bus išskaičiuotas. 

Registruotiems PVM mokėtojams suteikiamas numeris. Jų sąskaitose faktūrose turi būti 
nurodytas pirkėjams taikomas PVM. Taigi pirkėjas, jeigu jis yra registruotas PVM mokėtojas, 
žino, kiek jis galės išskaičiuoti PVM, o vartotojas žino, kokio dydžio mokestį sumokėjo nuo 
galutinio produkto. Tokiu būdu teisingas PVM mokamas etapais ir atsižvelgiant į tai, kaip 
sistemoje veikia savikontrolės funkcija.

Dabartinėje PVM direktyvoje mažosioms įmonėms nustatytos specialios schemos. Bendras 
specialių schemų tikslas – sumažinti administracinę naštą, susijusią su pagrindinių PVM 
taisyklių taikymu.

PVM direktyvoje 2 pateiktos schemos gairės, kuriomis remiantis bendrovės, kurių metinė 
apyvarta mažesnė už konkrečią nustatytą ribą, yra atleidžiamos nuo PVM mokėjimo. Be to, 
PVM direktyvoje valstybėms narėms suteikiama didelė veiksmų laisvė taikyti supaprastintas 
procedūras apmokestinant ir renkant PVM iš mažųjų įmonių, kurios negali pasinaudoti šia 
išimtimi.

                                               
1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos, Oficialusis 

leidinys L 347, 2006 12 11, p. 1–118.
2 284 straipsnis ir tolesni straipsniai.
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c) „Atvirkštinio apmokestinimo“ sistema

Vokietija ir Austrija prašė taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas pagal pirmesnės Šeštosios 
PVM direktyvos 1, 27 straipsnį (dabartinės PVM direktyvos 395 straipsnį), siekdamos gauti 
leidimą įvesti atvirkštinį apmokestinimą savo teritorijoj. Jų prašymuose buvo numatyta įvesti 
bendrai naudojamą atvirkštinio apmokestinimo sistemą, kuri būtų taikoma prekių tiekimui ir 
paslaugų teikimui vadinamuoju „bendrovės bendrovei“ principu (angl. Business to Business, 
B2B), kai sąskaitose faktūrose nurodyta vertė viršija atitinkamai 5 000 EUR ir 10 000 EUR.

Pagal atvirkštinio apmokestinimo sistemą prekių ar paslaugų teikėjas (tiekėjas) pirkėjui gali 
netaikyti PVM. Tai reiškia, kad tiekėjas nemoka PVM į valstybės iždą, o įsipareigojimas 
sumokėti šį mokestį perkeliamas pirkėjui, kuris savo ruožtu turi galimybę kompensuoti šį 
mokėjimą, pasinaudodamas teise atskaityti pirkimo mokestį. Kitaip tariant, šioje sistemoje 
apmokestinamas subjektas, kuris gauna prekes ar paslaugas, yra atsakingas už PVM mokesčio 
sumokėjimą. Kadangi gavėjas yra normalus apmokestinamas subjektas, turintis visišką teisę į 
išskaičiavimą, PVM įskaičiuojamas ir išskaičiuojamas toje pačioje PVM apyvartoje, 
neatliekant jokių faktinių mokėjimų. 

Taikant šias priemones, būtų iš esmės pakeista PVM sistema ir taip panaikinta viena iš jai 
būdingų savybių, t. y. mokėjimas dalimis, kai visa PVM suma, kuri turi būti sumokėta į 
valstybės iždą, mokama gamybos / platinimo grandinės etapuose. 

Todėl Europos Komisija nesutiko su Austrijos ir Vokietijos prašymais pasinaudoti Šeštosios 
PVM direktyvos 27 straipsniu, siekiant įvesti bendrą atvirkštinio apmokestinimo sistemą. Tik 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 113 straipsnyje nustatytas teisinis pagrindas 
derinti netiesioginį apmokestinimą tiek, kiek toks derinimas reikalingas, siekiant garantuoti 
vidaus rinkos kūrimą ir veikimą bei išvengti konkurencijos iškraipymo. ES įgyvendinančioms 
priemonėms PVM direktyvos atžvilgiu turi būti vieningai pritarta Taryboje. Šiuo pagrindu 
pateiktu pasiūlymu visoms valstybėms narėms būtų suteikta galimybė pakeisti PVM sistemas, 
tačiau tam turėtų būti gautas vieningas valstybių narių ir Tarybos pritarimas, prieš tai 
pasitarus su Europos Parlamentu. 

II. Nacionalinių PVM teisės aktų suderinamumas su PVM direktyva

Europos Sąjungoje PVM – tai pridėtinės vertės mokesčio sistema, susidedanti iš Europos 
Sąjungos valstybių narių sistemų. Kiekvienos valstybės narės nacionaliniai PVM teisės aktai 
turi atitikti PVM direktyvos nuostatas. Šioje direktyvoje nustatytos pagrindinės Europos 
Sąjungos PVM gairės, tačiau valstybėms narėms suteiktas tam tikras lankstumas įgyvendinant 
PVM teisės aktus. Dėl įvairių galimybių ir nukrypti leidžiančių nuostatų atsiranda skirtingos 
taisyklės, pvz., skirtingi mokesčių išskaičiavimai, atleidimas nuo mokesčių, prievolės ir 
tarifai.

Vokietijos PVM įstatymas, iš esmės išdėstytas „Umsatzsteuergesetz“, yra paremtas PVM 

                                               
1 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo –

Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, Oficialusis leidinys L 145, 1977 6 13, p. 1–40 p.
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direktyva. Kadangi šioje direktyvoje numatyta vienodai taikyti PVM visoje ES, Vokietijai 
neleidžiama netaikyti PVM toms prekėms ir paslaugoms, kurias apmokestinamas subjektas 
parduoda kitam apmokestinamam subjektui. Tokia priemonė (teisinė, reguliavimo ar 
administracinė) būtų laikoma nesuderinama su ES teise. Remdamasi SESV 258 straipsniu, 
Komisija gali pateikti ieškinį dėl įsipareigojimų nevykdymo, taip siekdama užtikrinti, kad
suinteresuota valstybė narė suderintų savo teisės aktus su ES teisės aktais. Jei valstybė narė 
nesuderina savo teisės aktų su ES teisės aktais, Komisija gali pateikti ieškinį Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui, kurio sprendimas yra privalomas. 

Išvada

ES teisėje, kaip nustatyta PVM direktyvoje, neleidžiama valstybėms narėms priimti 
nacionalinių nuostatų, kad PVM iš esmės nėra taikomas sandoriams, kurie atliekami tarp 
apmokestinamų subjektų, esančių toje pačioje valstybėje narėje.“

4. (Patikslintas) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Papildomose pastabose peticijos pateikėjas pakartoja savo nuomonę, kad sandoriams tarp 
apmokestinamųjų subjektų PVM neturėtų būti taikomas, jeigu susijusios šalys sąskaitoje 
nurodė PVM mokėtojo kodus. Pasak jo, tokia sistema užtikrintų, kad sąskaitoje faktūroje būtų 
nurodytas grynoji kaina be PVM.

Norėdamas akcentuoti savo nuomonę, peticijos pateikėjas nurodo Bendrijos vidaus prekybos 
mechanizmą. Jo teigimu, sandoriams Bendrijos viduje PVM netaikomas, todėl ši situacija 
paprastesnė.

Be to, jis užsimena apie sunkumus, susijusius su „Soll-Besteuerung“. Peticijos pateikėjo 
nuomone, apmokestinimo būdas, kurį taikant PVM tampa mokėtinu tuo metu, kai sandoriai 
atliekami, nepriimtinas bendrovėms. Peticijos pateikėjas samprotauja, kad prekių arba 
paslaugų gavėjams nesumokėjus sąskaitoje faktūroje nurodyto atlygio, paslaugų teikėjas vis 
tiek turi sumokėti PVM valdžios institucijoms. Faktiškai gautų pajamų apmokestinimo būdas, 
vadinamasis „Ist-Besteuerung“, būtų palankesnis ir verslo sektoriui, ir valstybei.

Su PVM susiję aspektai
PVM direktyvos1 2 straipsnyje nustatyti sandoriai, kuriems turėtų būti taikomas PVM, ir, be 
kita ko, tai yra prekių tiekimas arba paslaugų teikimas už atlygį šalies teritorijoje, kai prekes 
tiekia arba paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks. 
Dėl ES PVM sistemos principų – PVM yra galutiniame prekių ir paslaugų vartojimo etape 
taikomas mokestis, tačiau jis suformuotas kaip visus prekių ir paslaugų, už kuriuos prekių 
tiekėjui ar paslaugų teikėjui sumokama jų kaina, nepaisant to, kas yra subjektas, mokantis tą 
kainą, tiekimo etapus apimantis mokestis. Akivaizdu, kad PVM režimas priklauso nuo 
tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų pobūdžio.

                                               
1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros 
sistemos, OL L 347, 2006 12 11. Šia direktyva pakeista 2007 m. sausio 1 d. Šeštoji PVM direktyva, todėl ji tapo 
pirminiu Bendrijos PVM teisės aktu. 
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Pagal PVM direktyvos 9 straipsnį apmokestinamasis asmuo – tai asmuo, kuris savarankiškai 
bet kurioje vietoje vykdo ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tos veiklos tikslą ar rezultatą. 

Kalbant apie sandorių Bendrijos viduje aspektą reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokiai veiklai 
PVM nėra netaikomas, kaip atrodo peticijos pateikėjui. 
Dabartinio sandoriams Bendrijos viduje taikomo PVM režimo ištakos glūdi Direktyvoje 
91/680/EB nustatytame vadinamajame pereinamojo laikotarpio tarpvalstybinio prekių tiekimo 
apmokestinimo režime, kuriuo siekiama užtikrinti, kad prekės, tiekiamos 
apmokestinamiesiems asmenims kitose valstybėse narėse, būtų apmokestinamos paskirties 
valstybėje narėje ir joms nebūtų taikomas PVM išvykimo valstybėje narėje. 

Direktyvos 138 straipsnyje formaliai apibrėžtas neapmokestinimas PVM mokesčiu, kuris 
taikomas tiekiamoms prekėms, atitinkančioms toje nuostatoje nustatytas sąlygas. Dėl tokio 
atleidimo nuo mokesčio tiekiamoms prekėms apmokestinamas pirkėjo įsigijimas Bendrijos 
viduje pagal PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį. 

Atvykimo valstybėje narėje prekės apmokestinamos sukuriant naują apmokestinimo 
momentą: prekių įsigijimas Bendrijos viduje, kai prekių išvykimo valstybėje narėje prekėms 
netaikomi vidaus mokesčiai, vykdomas jo neapmokestinant PVM, turint PVM direktyvos 169 
straipsnio b dalyje nurodytą atskaitos teisę.

Šiuo požiūriu daugumos į kitą valstybę tiekiamų prekių apmokestinimas nepaprastai panašus į 
prekių eksportui ir importui taikomų mokesčių tvarką.

PVM direktyvos 62 straipsnyje et seq nustatytos taisyklės, reglamentuojančios 
apmokestinimo momentą ir prievolę apskaičiuoti PVM. Pagal šios direktyvos 63 straipsnį, dėl 
tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, šioje srityje galioja bendra taisyklė, kad apmokestinimo 
momentas įvyksta ir prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda atlikus prekių tiekimą ar paslaugų 
teikimą. Pagal šį principą sistema veikia remiantis tuo, kad PVM yra vartojimo mokestis. 
Klausimas, kada PVM turėtų būti mokamas, glaudžiai susijęs su teisės į PVM atskaitą 
momentu. Taikant sąskaitų faktūrų sistema grindžiamą PVM režimą, sąskaitoje faktūroje 
nurodytas sumokėtas arba mokėtinas PVM turi būti atskaitomas. Taip, teisė atskaityti PVM 
gali atsirasti prieš tiekėjui sumokant PVM, tačiau dabartinėje sistemoje taip pat numatytos 
aplinkybes, kai sąskaitos faktūros dar neišrašytos arba jos visai neišrašomos.

Be to, PVM direktyvos 66 straipsniu valstybėms narėms suteikiama galimybė nustatyti, kad 
tam tikrų sandorių atveju ar tam tikrų kategorijų apmokestinamiesiems asmenims prievolė 
apskaičiuoti PVM atsiranda inter alia ne vėliau kaip išrašius sąskaitą-faktūrą. Ši nuostata – tai 
vadinamasis „Ist-Besteuerung“ – apmokestinimas, kuriam peticijos pateikėjas teikia 
pirmenybę savo pasiūlymuose. Vokietijos teisėje ši galimybė numatyta „Umsatzsteuergesetz“ 
13 straipsnio 1 dalyje (1b), kuri susijusi su šio įstatymo 20 straipsniu.

PVM direktyvos VII antraštinėje dalyje išskiriama apmokestinamoji vertė, susijusi su 
tiekiamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis, prekių įsigijimu Bendrijos viduje, prekių 
importu ir įvairiomis paslaugomis. Šios direktyvos 73 straipsnyje nustatyta, kad 
apmokestinamoji vertė apima viską, kas sudaro atlygį, kurį prekių tiekėjas ar paslaugų 
teikėjas gavo arba turi gauti iš pirkėjo, prekes ar paslaugas įsigyjančio asmens arba trečiosios 
šalies, įskaitant tiesiogiai su tokių pristatytų prekių ar suteiktų paslaugų kaina susijusias 
subsidijas. Šia nuostata įgyvendintas vienas iš pagrindinių PVM direktyvos principų, pagal 
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kurį vertinimas grindžiamas faktiškai gautu atlygiu1 ir kuris lemia tai, kad mokesčių 
institucijos jokiomis aplinkybėmis negali nustatyti PVM, viršijančio apmokestinamojo 
asmens mokamą mokestį2.
Pagal PVM direktyvos 90 straipsnį atsisakymo, grąžinimo, visiško ar dalinio neapmokėjimo 
atveju arba kai kaina sumažinama tiekimui jau įvykus, apmokestinamoji vertė yra atitinkamai 
sumažinama laikantis valstybių narių nustatytų sąlygų. Todėl pagal šią nuostatą valstybės 
narės turi sumažinti apmokestinamąją vertę, taigi ir PVM sumą, kurią apmokestinamasis 
asmuo turi sumokėti, jeigu užbaigus sandorį apmokestinamasis asmuo negavo dalies arba viso 
atlygio.
Taigi ši nuostata į Vokietijos teisę perkelta „Umsatzsteuergesetz“ 17 straipsniu. Šio straipsnio 
2 dalies 1 punkte numatyta galimybė nemokumo atveju koreguoti apmokestinamąją vertę.
Kaip jau paaiškinta pirmajame su šia peticija susijusiame atsakyme, reikėtų dar kartą atkreipti 
dėmesį į tai, kad pagal dabartinę PVM sistemą, ar PVM gali būti atskaitomas, sprendžia 
sandoryje dalyvaujantis gavėjas. Tiekėjas neprivalo tikrinti pirkėjų statuso dėl paslaugos 
apmokestinimo. Jo sandoriai visuomet apmokestinami, jeigu netaikomas neapmokestinimas.
Be to, suskaidytu mokėjimu sumažinama tam tikra apgavystės ir (arba) neapmokėjimo rizika 
(pvz., nemokumo atveju), kadangi PVM suma (o todėl ir rizika) padalijama keliems 
apmokestinamiesiems asmenims. „Vieno etapo mokestis“ reiškia, kad visą PVM sumą turi 
sumokėti paskutinis grandinėje esantis subjektas (kartais mažesni apmokestinamieji subjektai 
mažmeninės prekybos lygmeniu), todėl rizika koncentruojasi tame lygmenyje.
Nepaisant to, iš pirmo žvilgsnio, galėtų būti atvejų, kai sandorių tarp dviejų apmokestinamųjų 
subjektų apmokestinimas PVM tėra teorinio lygmens. Tačiau PVM sistemą reikėtų laikyti 
neskaidoma visuma. Pakeitus tam tikrus pasirinktus aspektus arba numačius specialias 
priemones įvyktų staigių poslinkių, prieštaraujančių likusiai pagrindiniais principais 
grindžiamai sistemos daliai.
Bendrieji aspektai

2010 m. gruodžio 1 d. Komisija paskelbė žaliąją knygą „PVM ateitis. Paprastesnės, 
stabilesnės ir veiksmingesnės PVM sistemos kūrimas“ (COM(2010) 695 galutinis ir 
SEC(2010) 1455 galutinis), kurioje plačiai svarstoma tarpvalstybinių sandorių bendrojoje 
rinkoje apmokestinimo PVM tema ir kaip pavyzdžiai pateikiamos įvairios apmokestinimo 
galimybės. Komisija pradėjo atviras viešąsias konsultacijas dėl šios žaliosios knygos, o 
minėtą dokumentą galima rasti šiame interneto puslapyje: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm

Peticijos pateikėjas raginamas pateikti savo nuomonę ir tolesnes pastabas dėl dabartinės PVM 
sistemos tobulinimo su iškeltais klausimais susijusiose srityse. Bet kokias pastabas galima 
pateikti tiesiogiai, spustelėjus nuorodą nurodytame interneto puslapyje.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnio, Taryba, spręsdama pagal 
specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir 

                                               
1 ETT, 1988 m. lapkričio 23 d. sprendimo Naturally Yours Cosmetics, C-230/87, 16 punktas.
2 ETT, 1996 m. spalio 24 d. sprendimo Gibbs, C-317/94, 24 punktas.
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socialinių reikalų komitetu, vieningai priima nuostatas dėl apyvartos mokesčius, akcizą ir 
kitas netiesioginio apmokestinimo formas reglamentuojančių teisės aktų suderinimo, būtino 
užtikrinanti, kad bus sukurta ir ims veikti vidaus rinka bei bus išvengta konkurencijos 
iškraipymo.

Įgyvendinant Europos Sąjungos sutartis, visiems Europos lygmeniu priimamiems 
sprendimams dėl mokesčių taikoma vienbalsiškumo taisyklė. Tai reiškia, kad bet kokiam 
pakeitimui ir patvirtinimui su PVM direktyva susijusioje srityje Taryboje turi vieningai
pritarti visos 27 valstybės narės.

Pagal dabartinę PVM direktyvą valstybės narės privalo patvirtinti nacionalinius teisės aktus 
dėl apyvartos mokesčių, kuriais būtų užtikrinta, kad jų šalies teritorijoje vykdomiems 
sandoriams tarp apmokestinamųjų subjektų būtų taikomas PVM. Šalies rinkoje tiekiamos 
prekės arba teikiamos paslaugos, įsigijimai Bendrijos viduje ir prekių importas iš trečiųjų 
šalių apmokestinami PVM, išskyrus tais atvejais, kai taikomas neapmokestinimas.“


