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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Sākotnēji lūgumraksta iesniedzējs šo jautājumu iesniedza Vācijas Bundestāgā; viņa nolūks 
bija iegūt uzņēmumu atbrīvojumu no PVN iekasēšanas, veicot savstarpējus darījumus, PVN 
piemērojot tikai gala lietotājiem. Lai gan uzņēmumi var atskaitīt savstarpēji piemēroto PVN 
no to kopējām iemaksām, tie uzskata, ka administratīvais slogs ir smags. Bundestāgs 
informēja lūgumraksta iesniedzējus, ka saskaņā ar Direktīvu 2006/112/EK par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu šāds atbrīvojums no PVN attiecībā uz darījumiem starp 
uzņēmumiem būtu nelikumīgs. Gatavojoties direktīvas pieņemšanai, Vācija un Austrija 
ierosināja ieviest apgriezto PVN maksāšanas sistēmu, lai gan to noraidīja vairākas dalībvalstis 
un Komisija. Bundestāgs arī informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka uzņēmumiem tomēr nav 
jāmaksā PVN par darījumiem starp uzņēmumiem, ja preces netiek pārdotas gala lietotājam.
Turklāt Vācijā ir spēkā tiesību akti, kas nodrošina, ka uzņēmumi, kuru apgrozījums ir mazāks 
nekā EUR 500 000, veic PVN maksājumus valdībai tikai par tiem darījumiem, kas beigās 
sasniedz gala lietotājus. Šie tiesību akti ir spēkā līdz 2011. gada beigām, un tie ir paredzēti 
MVU un privāto uzņēmumu atbrīvošanai no pienākuma veikt iepriekšēju PVN maksājumu un 
gaidīt atlīdzinājumu par darījumiem, kas nav sasnieguši gala lietotāju. Tomēr Bundestāgs 
piekrita lūgumraksta iesniedzēja uzskatiem par pārmērīgu administratīvo slogu un pieņēma 
lēmumu pārsūtīt lūgumrakstu Vācijas Finanšu ministrijai, aicinot lūgt veikt ES noteikumu 
vienkāršošanu. Bundestāgs nolēma lūgumrakstu pārsūtīt arī Eiropas Parlamentam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Sākotnēji lūgumraksta iesniedzējs iesniedza šo jautājumu Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu 
komitejā. Savā gala lēmumā minētā komiteja izteica apsvērumus par ES PVN sistēmu un 
pārsūtīja lūgumrakstu Eiropas Parlamentam papildu komentāru sniegšanai.

Būtībā lūgumraksta iesniedzējs kritizē pašreizējo PVN piemērošanu darījumiem, ko veic 
nodokļa maksātāji, kas reģistrēti tās pašas dalībvalsts teritorijā. Viņš apraksta, ka, no vienas 
puses, PVN piemēro visām preču piegādēm un pakalpojumiem, ko veic nodokļa maksātājs.
No otras puses, šo darījumu ieguvējs, ja vien viņš ir PVN maksātājs, var atskaitīt PVN, ko 
viņš samaksājis par saviem pirkumiem, ja preces un pakalpojumi tiek izmantoti viņa 
saimnieciskajai darbībai.

Pamatojoties uz vienkāršošanu, viņš ierosina grozīt Vācijas PVN sistēmu, ciktāl tā attiecas uz 
darījumiem starp nodokļu maksātājiem. Saskaņā ar viņa ziņojumu PVN rēķins nebūtu 
jāizraksta, ja darījuma saņēmējs ir nodokļa maksātājs un tiek izmantoti PVN reģistrācijas 
numuri. Nodokļa rēķins būtu jāizraksta un jāiekasē tikai tajos gadījumos, kad produkts vai 
pakalpojums galu galā tiek pārdots gala patērētājam.

Lūgumraksta iesniedzējs aplūko PVN iekasēšanas procesu, kas pamatojas uz nodokļa 
maksātāja veiktu pašnovērtējumu, regulāri saskaitot PVN summu, kas jānomaksā vai kas 
jāatmaksā nodokļu iestādei. Viņš norāda, ka sistēma liek nodokļu maksātājiem izpildīt 
noteiktus administratīvus pienākumus, kas rada smagu izmaksu slogu nodokļu administrācijai, 
kā arī uzņēmējdarbības nozarei.

I. Apgrozījuma nodokļa iekasēšanas sistēma

a) Lūgumraksta iesniedzēja ierosinājums

Rezultātā lūgumraksta iesniedzējs atbalsta tādu apgrozījuma nodokļa modeli kā „vienpakāpes 
nodoklis”, kas maksājams mazumtirdzniecības līmenī, tā saucamais mazumtirdzniecības 
nodoklis. Šāds nodoklis, ko piemēro tikai pārdošanas vietā, attiecas uz visiem uzņēmumiem, 
kas veic tiešus darījumus ar privātiem patērētājiem, ja tas ir iespējams, un mazumtirdzniecības 
nodoklis aptver ražotājus, kā arī vairumtirgotājus, ja vien tie veic piegādes tieši privātiem 
patērētājiem.

Šīs nodokļu sistēmas pamats ir mazumtirdzniecības cena. Parasti nodokļu slogu var aprēķināt 
precīzi. Tomēr turpmāk paskaidroti daži sistēmas trūkumi.

Attiecībā uz mazumtirdzniecības nodokli ir grūti nošķirt ar nodokli apliekamus un 
neapliekamus darījumus. Lai izpildītu maksāšanas pienākumu, ir nepieciešama augsta līmeņa 
grāmatvedība.

Tādējādi, lai ieviestu šādu sistēmu, dalībvalstīm būtu jāļauj ieviest valsts pasākumus, kas 
ierobežotu nodokļu zaudējumus, kas rodas ļaunprātīgas PVN reģistrācijas numuru 
izmantošanas dēļ. Pierādīšanas pienākums ir galvenokārt piegādātājam, kuram ir jāpamato 
darījumu neaplikšana ar nodokli. Šis pienākums būtu apvienots ar papildu ziņošanas 
pienākumu un rezultātā radītu darbības izmaksu pieaugumu.
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Līdzās minētajam aspektam gan nodokļu iestāde, gan uzņēmējdarbības nozare saskartos ar 
ilgu, dārgu un sarežģītu procedūru. Kompetentajai nodokļu iestādei ir jāizmeklē individuāli 
gadījumi un jānolemj, vai nodokļu maksātājs var pierādīt, ka iegādātās preces/pakalpojumi 
tiek izmantoti pircēja saimnieciskajai darbībai un nevis ar uzņēmējdarbību nesaistītiem 
mērķiem (galvenokārt privātam patēriņam). Nodokļu maksātājiem būtu bieži jāgaida valsts 
tiesu spriedumi, kas noteiktu, vai pierādījums bijis pietiekams vai nē.

b) PVN Direktīvā paredzētā PVN sistēma1

Saskaņā ar pašreizējo PVN sistēmu piegādātāja, kuram bija jāpierāda klienta statuss attiecībā 
uz pakalpojuma aplikšanu ar nodokli, problēma ir atrisināta, jo pakalpojuma saņēmējs nolemj, 
vai PVN ir atskaitāms; lēmums, kuru nodokļu iestāde vēlāk rūpīgi pārbaudīs. Citiem vārdiem 
sakot, daļa no pierādīšanas pienākuma attiecībā uz nodokļu saistībām tiek nodota pircējam.

Pašreizējā PVN sistēma novērš pārdošanas nodokļa kaskādes efektu, ar nodokli apliekot tikai 
pievienoto vērtību katrā ražošanas stadijā. Šī iemesla dēļ PVN ir bijis ienesīgāks nekā 
tradicionālie pārdošanas nodokļi. Principā PVN piemēro visu preču un pakalpojumu 
nodrošināšanai. PVN, kas maksājams par jebkādiem pārdošanas darījumiem, ir procents no 
pārdošanas cenas, bet no tā nodokļa maksātajam ir tiesības atskaitīt visus nodokļus, kas jau 
samaksāti iepriekšējā stadijā. Tādējādi tiek novērsta dubulta aplikšana ar nodokli, un nodokli 
maksā tikai par pievienoto vērtību katrā ražošanas un izplatīšanas stadijā.

Nodokļa apmēru nosaka un iekasē par piegādāto preču vai pakalpojumu vērtību ik reizi, kad 
notiek darījums (pārdošana/pirkšana). Pārdevējs piemēro PVN pircējam un maksā šo PVN 
nodokļu iestādei. Attiecībā uz pircēju tiesības atskaitīt nodokli rodas tad, kad atskaitāmais 
PVN kļūst iekasējams. Pircējam vai pakalpojuma saņēmējam principā ir tiesības atskaitīt 
PVN, tiklīdz piegāde ir veikta. Tieši preču vai pakalpojumu pircējs ir tas, kurš nolemj, vai —
un kādā apmērā — nodoklis ir atskaitāms.

Tirgotājiem, kas reģistrēti kā PVN maksātāji, piešķir numuru. Viņiem rēķinos ir jānorāda 
pircējiem vai pakalpojuma saņēmējiem piemērotais PVN. Šādā veidā pircējs vai pakalpojuma 
saņēmējs, ja viņš ir reģistrēts tirgotājs, zina, cik daudz viņš var atskaitīt, un patērētājs savukārt 
zina, cik daudz nodokļa viņš ir samaksājis par gala produktu. Šādā veidā pareizā PVN summa 
tiek maksāta stadijās, un sistēma ir lielā mērā paškontrolējoša.

Spēkā esošajā PVN direktīvā ir paredzēts īpašs režīms maziem uzņēmumiem. Īpašo režīmu 
vispārējais mērķis ir samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar vispārējo PVN noteikumu 
piemērošanu.

PVN direktīva2 nosaka sistēmu režīmam, saskaņā ar kuru uzņēmumi, kuru gada apgrozījums 
ir mazāks par noteikto slieksni, var tikt atbrīvoti no PVN. Turklāt attiecībā uz maziem 
uzņēmumiem, kas nevar gūt labumu no atbrīvojuma, PVN direktīva sniedz dalībvalstīm 
ievērojamu rīcības brīvību, lai piemērotu vienkāršotas PVN uzlikšanas un iekasēšanas 
procedūras.

                                               
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, OV L 347, 

11.12.2006., 1.–118. lpp.
2 284. pants et seq.
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c) „Apgrieztās maksāšanas” mehānisms

Vācija un Austrija lūdza piešķirt atkāpi saskaņā ar Sestās PVN direktīvas1 agrāko 27. pantu, 
pašreiz PVN direktīvas 395. pants, lai iegūtu atļauju piemērot apgriezto nodokļa maksāšanu 
savā teritorijā. Viņu lūgumi paredzēja ieviest vispārēji izmantojamu apgrieztās nodokļu 
maksāšanas mehānismu B2B (tirdzniecība starp uzņēmumiem) piegādātajām precēm un 
sniegtajiem pakalpojumiem, ja rēķina vērtība pārsniedz attiecīgi EUR 5000 un EUR 10 000.

Apgrieztās maksāšanas mehānisms ļauj preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam 
nepiemērot PVN savam pircējam vai pakalpojumu saņēmējam. Tas nozīmē, ka piegādātājam 
nav jāmaksā PVN Valsts kasei, bet šis pienākums tiek nodots pircējam vai pakalpojuma 
saņēmējam, kurš tādā veidā varēs ieskaitīt šo maksājumu priekšnodokļa atskaitījumā. Citiem 
vārdiem sakot, sistēmas uzdevums ir noteikt nodokļa maksātāju, kam piegādes ir veiktas, kā 
atbildīgu par PVN nomaksu. Ciktāl saņēmējs ir parasts nodokļu maksātājs ar pilnīgām 
nodokļa atskaitīšanas tiesībām, PVN aprēķina un atskaita tajā pašā PVN atskaitē bez 
maksājuma veikšanas.

Šo pasākumu ieviešana būtu radījusi fundamentālas izmaiņas PVN sistēmā un tādā veidā 
likvidējusi vienu no PVN pazīmēm, proti, dalīto maksājumu, saskaņā ar kuru kopējo PVN 
summu, kas jānomaksā Valsts kasei, maksā ražošanas/izplatīšanas ķēdes stadijā.

Tādēļ Eiropas Komisija ir izteikusi iebildumus attiecībā uz Austrijas un Vācijas saskaņā ar 
Sestās PVN direktīvas 27. pantu izteiktajiem lūgumiem piešķirt atkāpi attiecībā uz vispārēju 
apgrieztās maksāšanas mehānisma piemērošanu. Tikai Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 113. pants ir juridiskais pamats attiecībā uz tiešo nodokļu saskaņošanu, ciktāl 
tāda saskaņošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un novērstu 
konkurences kropļošanu. ES īstenošanas pasākumi attiecībā uz PVN direktīvu ir jāpieņem ar 
vienprātīgu lēmumu Padomē. Priekšlikums, pamatojoties uz šo, dotu visām dalībvalstīm 
iespēju grozīt PVN sistēmu, bet par to visām dalībvalstīm būtu vienprātīgi jāvienojas Padomē 
pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

II. Dalībvalstu PVN tiesību aktu atbilstība PVN direktīvai

PVN Eiropas Savienībā ir pievienotās vērtības nodokļa sistēma, kas aptver dalībvalstis 
Savienības teritorijā. Katras dalībvalsts PVN tiesību aktiem ir jāatbilst PVN direktīvas 
noteikumiem. Šī direktīva nosaka ES PVN pamatsistēmu, bet piešķir dalībvalstīm zināmu 
elastību attiecībā uz PVN tiesību aktu īstenošanu. Daudzu iespēju un atkāpju esamība rada 
atšķirīgus noteikumus, tādus kā atskaitījumi, atbrīvojumi, pienākumi un likmes.

Vācijas PVN tiesību akti ir galvenokārt ietverti „Umsatzsteuergesetz”, kas pamatojas uz PVN 
direktīvu. Tā kā šī direktīva paredz vienādu PVN segumu ES, Vācijai nav atļauts nepiemērot 
PVN precēm un pakalpojumiem, ko viens nodokļa maksātājs pārdod otram nodokļa 
maksātājam. Šāds pasākums (likumdošanas, reglamentējošs vai administratīvs) būtu 

                                               
1 Padomes 1977. gada 17. maija Sestā direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma 

nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, OV L 145, 13.6.1977., 1.–40. lpp.
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uzskatāms par nesaderīgu ar ES tiesību aktiem. Komisija var uzsākt LESD 258. pantā 
paredzēto pārkāpuma procedūru, lai nodrošinātu, ka attiecīgā dalībvalsts saskaņo valsts 
tiesību aktus ar atbilstošajiem ES tiesību aktiem. Ja dalībvalsts neveic saskaņošanu atbilstīgi 
ES tiesību aktiem, Komisija var iesniegt lietu Eiropas Savienības Kopienu tiesā, kuras 
spriedums ir saistošs.

Secinājums

ES tiesību akti, kā norādīts PVN direktīvā, neļauj dalībvalstīm pieņemt valsts noteikumus, kas 
paredz, ka principā ar PVN neapliek darījumus, kas veikti starp nodokļu maksātājiem vienas 
dalībvalsts teritorijā.

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Savos papildu apsvērumos lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti pauž savu nostāju, ka darījumi 
starp nodokļu maksātājiem nebūtu jāapliek ar PVN, ja iesaistītās puses izmantotu PVN 
reģistrācijas numurus. Viņš uzskata, ka, izmantojot šādu sistēmu, rēķinā būtu jānorāda neto 
cena bez PVN.

Lai uzsvērtu savu nostāju, lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Kopienas tirdzniecības 
mehānismu. Viņš apgalvo, ka darījumiem Kopienas iekšienē nepiemēro PVN un tāpēc 
sistēma ir vienkāršāka.

Turklāt viņš norāda uz problēmām saistībā ar „Soll-Besteuerung”. Viņš uzskata, ka nodokļa 
uzlikšanas metode, saskaņā ar kuru PVN kļūst iekasējams, veicot darījumus, nav pieņemama 
uzņēmumiem. Lūgumraksta iesniedzējs spriež, ka, ja preču vai pakalpojumu saņēmējs 
neapmaksā rēķinu, pakalpojumu sniedzējam tik un tā ir jāmaksā PVN iestādēm.
Uzņēmumiem un valstij izdevīgāka būtu tā sauktā „Ist-Besteuerung” nodokļa uzlikšanas 
metode, kuras pamatā ir faktiskie ieņēmumi.

PVN aspekti
PVN direktīvas1 2. pantā noteikti darījumi, kuriem uzliek PVN, tostarp noteikts, ka PVN 
uzliek preču vai pakalpojumu piegādei, ko par atlīdzību kādā dalībvalsts teritorijā veic 
nodokļa maksātājs, kas rīkojas kā tāds.

Saskaņā ar ES PVN sistēmas principiem PVN ir nodoklis, ar ko apliek preču un pakalpojumu 
galapatēriņu, turklāt to piemēro kā „daudzpakāpju nodokli” preču un pakalpojumu piegādēm, 
par ko piegādātājs saņem samaksu neatkarīgi no samaksas veicēja statusa. PVN režīms ir 
pilnībā atkarīgs no piegādes veida.

Saskaņā ar PVN direktīvas 9. pantu nodokļa maksātājs ir jebkura persona, kas patstāvīgi 
jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisku darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta.

Attiecībā uz darījumiem Kopienas iekšienē jānorāda, ka pretēji lūgumraksta iesniedzēja 

                                               
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa 
sistēmu, OV L 347, 11.12.2006. Šī direktīva no 2007. gada 1. janvāra aizstāj Sesto PVN direktīvu un tādējādi 
kļūst par primāro Kopienas tiesību aktu PVN jomā.
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pieņēmumam arī šādas darbības ietilpst PVN piemērošanas jomā.
Pašreizējā PVN režīma, ko piemēro darījumiem Kopienas iekšienē, pamatā ir tā sauktais 
„pārejas režīms”, kas paredz aplikt ar nodokli pārrobežu preču piegādes un kas izveidots ar 
Direktīvu 91/680/EK, kuras mērķis ir nodrošināt, ka nodokļu maksātājiem citās dalībvalstīs 
piegādātās preces tiek apliktas ar nodokļiem galamērķa dalībvalstī, nevis preču nosūtīšanas 
dalībvalstī.

PVN direktīvas 138. pantā noteikts īpašs atbrīvojums no nodokļa, kas attiecas uz preču 
piegādēm, kuras atbilst šā panta nosacījumiem. Saskaņā ar PVN direktīvas 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta i) daļu tiešs priekšnosacījums atbrīvojumam no nodokļa ir nodokļa uzlikšana 
iegādei Kopienas iekšienē, pircējam saņemot preci vai pakalpojumu.
Preču aplikšanu ar nodokli preču saņēmējā dalībvalstī panāk, veicot jaunu ar nodokli 
apliekamu darījumu — iegādi Kopienas iekšienē, taču Kopienas iekšienē piegādātām precēm 
atbrīvojumu no nodokļa nosūtītājā dalībvalstī panāk, nosakot atbrīvojumu no nodokļa ar 
tiesībām to atskaitīt, kā noteikts PVN direktīvas 169. panta b) apakšpunktā.
Tāpēc vairumā gadījumu preču pārrobežu piegādes darījumu aplikšana ar nodokli ir 
pārsteidzoši līdzīga preču eksporta un importa nodokļu režīmam.
PVN direktīvas 62. panta et seq noteikumi reglamentē nodokļa iekasējamības gadījumus un 
PVN iekasējamību. Saskaņā ar PVN direktīvas 63. pantu vispārējs noteikums attiecībā uz 
preču un pakalpojumu piegādēm ir, ka nodokļa iekasējamības gadījums iestājas un PVN kļūst 
iekasējams tad, kad faktiski ir veikta preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana. Pamatojoties 
uz šo principu, var secināt, ka PVN ir patēriņa nodoklis.

Jautājums par to, kad ir jāmaksā PVN, ir cieši saistīts ar jautājumu par tiesībām atskaitīt PVN.
PVN režīmā, kura pamatā ir rēķinu sistēma, atskaitāms ir rēķinā norādītais, samaksātais vai 
maksājamais PVN. Tas tā patiešām ir, ka tiesības atskaitīt PVN var rasties pirms tam, kad 
PVN ir samaksājis piegādātājs, taču pašreizējā sistēma novērš situāciju, kad rēķini netiek 
izrakstīti savlaicīgi vai pat netiek izrakstīti vispār.
Turklāt PVN direktīvas 66. panta noteikumi ļauj dalībvalstīm paredzēt, ka attiecībā uz 
konkrētiem darījumiem vai dažu kategoriju nodokļa maksātājiem nodoklis cita starpā kļūst 
iekasējams, vēlākais, saņemot maksājumu. Šie noteikumi attiecas arī uz tā saukto „Ist-
Besteuerung” nodokļa uzlikšanas metodi, kurai lūgumraksta iesniedzējs dod priekšroku savos 
ierosinājumos. Vācijas likumā šāda iespēja paredzēta „Umsatzsteuergesetz” 13. panta 
1. punkta 1. apakšpunkta b) punktā saistībā ar 20. pantu.
PVN direktīvas VII sadaļā nošķirtas ar nodokli apliekamās summas saistībā ar preču vai 
pakalpojumu piegādēm, preču iegādēm Kopienas iekšienē un preču importu un citas ar 
nodokli apliekamās summas. PVN direktīvas 73. pantā summa, kurai uzliek nodokli, ir 
definēta kā visa summa, kas veido atlīdzību, kuru piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs par 
šiem darījumiem ir saņēmis vai saņems no pircēja, pakalpojumu saņēmēja vai trešās personas, 
tostarp subsīdijas, kas tieši saistītas ar šo darījumu cenām. Šajā pantā ietverts viens no PVN 
direktīvas pamatprincipiem, saskaņā ar kuru aprēķinu bāze ir faktiski saņemtā atlīdzībā1, un 
šai sakarībā var secināt, ka nodokļu iestādes nekādā ziņā nevar iekasēt PVN summu, kas 

                                               
1 EKT 1988. gada 23. novembra spriedums lietā C-230/87, Naturally Yours Cosmetics, 16. punkts.
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pārsniedz nodokļu maksātāja samaksāto nodokļa summu1.
Saskaņā ar PVN direktīvas 90. pantu anulēšanas, atteikuma vai pilnīgas vai daļējas 
nemaksāšanas gadījumā vai arī ja cenu samazina pēc tam, kad notikusi piegāde, attiecīgi 
samazina summu, kurai uzliek nodokli, saskaņā ar noteikumiem, ko nosaka dalībvalstis.
Tādējādi saskaņā ar šiem noteikumiem, ja pēc darījuma pabeigšanas nodokļa maksātājs nav 
saņēmis maksājumu vai ir saņēmis tikai tā daļu, dalībvalstis samazina ar nodokli apliekamo 
summu un attiecīgi PVN summu, kas jāmaksā nodokļu maksātājam.
Šis noteikums ir transponēts arī Vācijas „Umsatzsteuergesetz” 17. pantā. Šā panta 2. punkta 
1. apakšpunkta noteikumi paredz koriģēt ar nodokli apliekamo summu maksātnespējas 
gadījumā.

Kā jau skaidrots pirmajā atbildē uz lūgumrakstu, vēlreiz jāuzsver, ka, pamatojoties uz 
pašreizējo PVN sistēmu, preču vai pakalpojumu saņēmējs pieņem lēmumu par to, vai PVN ir 
atskaitāms. Piegādātāja pienākums nav pārbaudīt pircēja statusu attiecībā uz pakalpojuma 
aplikšanu ar nodokli. Ar nodokli apliek visus piegādātāja veiktos darījumus, ja vien netiek 
piemēroti atbrīvojumi no nodokļa.
Turklāt dalītais maksājums mazina krāpšanas/nemaksāšanas risku (piemēram, maksātnespējas 
gadījumā), jo PVN summa (un tādējādi arī risks) ir sadalīts vairāku nodokļu maksātāju starpā. 
„Vienpakāpes nodokļa” sistēmā PVN kopējā summa tiek maksāta pēdējā ķēdes posmā (bieži 
vien to dara mazāki nodokļu maksātāji mazumtirdzniecības līmenī), un tāpēc riski 
koncentrējas tieši šajā līmenī.

Tomēr pirmajā brīdī šķiet, ka var būt gadījumi, kad PVN uzlikšana darījumiem divu nodokļu 
maksātāju starpā ir tikai teorētiska. Taču PVN sistēma kā tāda ir uzskatāma par vienotu 
veselumu. Jebkādi grozījumi attiecībā uz atsevišķiem tās aspektiem vai īpašu noteikumu 
ieviešana rada izmaiņas, kas nav atbilstīgas pārējiem aspektiem un pamatprincipiem.

Vispārīgi aspekti
Komisija 2010. gada 1. decembrī publicēja dokumentu „Zaļā grāmata par PVN nākotni —
Virzībā uz vienkāršāku, stabilāku un efektīvāku PVN sistēmu” (COM(2010) 695 galīgā 
redakcija un SEC(2010) 1455 galīgā redakcija), kurā plaši iztirzāts jautājums par pārrobežu 
darījumu aplikšanu ar PVN vienotā tirgū un sniegti dažādu nodokļa uzlikšanas iespēju 
piemēri. Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par šo Zaļo grāmatu, un minētais 
dokuments ir pieejams šajā interneta vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm .
Lūgumraksta iesniedzējs ir aicināts sniegt savu atzinumu un papildu apsvērumus par 
pašreizējās PVN sistēmas uzlabošanu saistībā ar ierosinātajiem jautājumiem. Visus 
komentārus var iesniegt tieši, izmantojot saiti iepriekš minētajā tīmekļa vietnē.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantā paredzēts, ka Padome saskaņā ar īpašu 
likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju ar vienprātīgu lēmumu pieņem noteikumus par tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana ir vajadzīga, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un novērstu konkurences izkropļojumus.

                                               
1 EKT 1996. gada 24. oktobra spriedums lietā C-317/94, Gibbs, 24. punkts.
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Saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem visi lēmumi par nodokļiem Eiropas līmenī jāpieņem 
vienprātīgi. Tas nozīmē, ka jebkādas izmaiņas un noteikumus saistībā ar PVN direktīvu var 
pieņemt tikai ar visu 27 dalībvalstu vienprātīgu lēmumu Padomē.

Saskaņā ar spēkā esošos PVN direktīvu dalībvalstu pienākums ir pieņemt valsts tiesību aktus 
par apgrozījuma nodokļiem, kas nodrošina, ka darījumi nodokļu maksātāju starpā katras valsts 
teritorijā ietilpst PVN tiesību aktu darbības jomā. Preču vai pakalpojumu piegādes iekšzemē, 
iegādi Kopienas iekšienē un preču importu no trešām valstīm apliek ar PVN, izņemot 
gadījumus, kad piemēro atbrīvojumu no nodokļa.


