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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl PVM mokėjimo tvarkos, taikomos iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų į Suomiją įvežamoms prekėms. Peticijos pateikėjas prašo supaprastinti šią tvarką ir 
pateikia penkis pasiūlymus, kaip pagerinti dabartinius teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Verslo atstovai pateikė siūlymą dėl susitarimo, kuriuo būtų panaikinami tarifai, į kurį 
Komisija deramai atsižvelgė. Tačiau šiuo metu šis susitarimas nelaikomas tinkamu tolesniu 
veiksmu. Apskritai tarifai yra maži labiausiai integruotų ekonominių santykių srityje 
pasaulyje. Pagrindinėmis kliūtimis laikomos vadinamosios anapus sienos priemonės arba 
netarifinio reguliavimo priemonės, kurių imamasi Transatlantinėje ekonominėje taryboje, 
kuri, manoma, yra perspektyviausias ir veiksmingiausias būdas šiuo metu kovojant su 
sunkumais.

Dėl peticijos pateikėjo pasiūlymo valstybėse narėse suvienodinti PVM tarifus galima 
pažymėti, kad jau anksčiau Komisija du kartus (1995 ir 1998 m.) pateikė pasiūlymus, kuriais 
nustatoma, kad standartinis tarifo dydis gali svyruoti nuo mažiausio 15 proc. tarifo iki 
didžiausio 25 proc. tarifo. Abu kartus Taryba iš dalies pakeitė šiuos tarifų derinimo 
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pasiūlymus, palikusi tik mažiausią 15 proc. tarifo principą.
Dėl galimybės, kad valstybės, kuriose PVM mažas, Europos Sąjungai mokėtų mažiau nei tos 
valstybės, kuriose PVM didesnis, vertėtų pabrėžti, kad PVM įplaukos paprastai naudingos 
valstybių narių nacionaliniams biudžetams, o ES biudžetas finansuojamas tik nedidele jų 
dalimi. Tačiau PVM tarifų lygis valstybėse narėse nėra svarbus apskaičiuojant indėlį į ES 
biudžetą.

Dėl trečiojo pasiūlymo, kad tarpvalstybinei Europos Sąjungos valstybių narių prekybai nebūtų 
taikomi mokesčiai, pažymėtina, kad visiško ES lygmens suvienodinimo netiesioginių 
mokesčių srityje nėra. Vadinasi, jeigu ES teisės aktų nepriimta, valstybės narės gali nustatyti 
mokesčius ir vienašališkai nuspręsti dėl savo lygių ir apskaičiavimo metodų, jeigu jos laikosi 
pagrindinių Sutarties principų ir kitų galiojančių antrinės teisės aktų. Tačiau jeigu teisės aktai 
buvo priimti, vadinasi, visos valstybės narės iš tiesų susitarė dėl aptariamų taisyklių. 

Dėl ES PVM sistemos principų pažymėtina, kad PVM – tai mokestis, taikomas galutiniam 
prekių vartojimui ir paslaugų naudojimui, tačiau jis pateikiamas kaip „visų etapų“ mokestis, 
taikomas prekių tiekimui ir paslaugų teikimui, už kurias mokama tiekėjui, neatsižvelgiant į 
asmenį, kuris šią kainą sumoka. PVM tvarka aiškiai priklauso nuo prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo pobūdžio. 
Remiantis esamomis taisyklėmis, siunčiamų ar gabenamų prekių tiekimo vieta paprastai 
laikoma šių prekių buvimo vieta tuo momentu, kai pradedamas jų siuntimas ar gabenimas 
prekes įsigyjančiam asmeniui (PVM direktyvos 32 straipsnis1).

Tam tikromis aplinkybėmis iš vienos valstybės narės į kitą siunčiamų ar gabenamų prekių 
tiekimui PVM netaikomas išvykimo valstybėje narėje, suteikiant teisę atskaityti su tiekimu 
Bendrijos viduje susijusį sumokėtą PVM (PVM direktyvos 138–139 ir 169 straipsniai). Šiuo 
atveju prekes Bendrijos viduje įsigyjantis asmuo prekes įsigyja valstybėje narėje, į kurią 
atsiunčiamos ar atgabenamos prekės.
Ketvirtasis peticijos pateikėjo pasiūlymas – sumažinti PVM ir muito tarifus drabužiams. Dėl 
tarifų mažinimo šiuo metu deramasi pagal daugiašalę Dohos vystymosi darbotvarkę. Per šias 
derybas ES siekė sumažinti didelius tarifus, didžiausius tarifus ir tarifų išplėtimą, siekdama 
pastebimai padidinti prekybos galimybes. 
Pirmininkų dokumente, kuris pateiktas po 2008 m. liepos mėn. vykusio ministrų susitikimo, 
nurodomi tarifams mažinti skirtų priemonių, kurias sudaro formulė, išsivysčiusių šalių 
(įskaitant Europos Sąjungą ir Jungtines Amerikos Valstijas) taikytina 8 koeficientu, o 
besivystančių šalių – didesniu koeficientu ir lanksčiau (vadinamoji Šveicarijos formulė, 
matematikos formulė, taikoma visoms tarifų eilutėms, užtikrinant visiems panašų tarifų 
mažinimo lygį), projektai. 
Užbaigus Dohos vystymosi darbotvarkę didžiausi tarifai būtų panaikinti tekstilės ir aprangos 
sektoriuje. Remiantis šiuo metu svarstomomis priemonėmis, tarifai tekstilės sektoriuje 
išsivysčiusioms šalims, įskaitant ES tarifus, būtų sumažinti apie 50 proc. ir, pvz., Jungtinėse 
Amerikos Valstijose būtų panaikinti visi didžiausi tarifai. 
Naujausios diskusijos, įskaitant ministrų diskusijas Davose, padėjo patvirtinti tikslą, kad šiuo 
metu PPO narės siekia parengti politinių dokumentų rinkinį, kuris turėtų būti baigtas iki 

                                               
1 Iš dalies pakeista 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio 

bendros sistemos.
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vasaros atostogų. 
Dėl penktojo pasiūlymo, kuriuo siekiama padidinti ribą, kurią importuojamų prekių vertė 
vienu metu privalo viršyti, kad būtų taikytinas PVM, reikėtų prisiminti, kad PVM direktyvoje 
nustatyta bendra PVM sistema, vienodai taikoma visose valstybėse narėse. Vienas iš 
pagrindinių šios bendros PVM sistemos tikslų – išvengti konkurencijos iškraipymų. Dėl šios 
priežasties prekių importui taikomas toks pat PVM tarifas kaip ir vidaus rinkos tiekimui 
importuojančioje valstybėje narėje. Tačiau PVM direktyvoje daugiausia praktinės kontrolės 
tikslais nurodomi smulkių siuntų atleidimai nuo importo PVM. Šios konkrečios su prekių 
importu susijusios PVM taisyklės, Komisijos nuomone, būtinos, siekiant išvengti 
konkurencijos iškraipymų, pvz., neleidžiant ES piliečiams pirkti ne ES prekių, kurioms 
netaikomas joks ES PVM.
Galiausiai vertėtų pažymėti, kad 2010 m. gruodžio 1 d. Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl 
PVM ateities. Paprastesnės, stabilesnės ir veiksmingesnės PVM sistemos kūrimas 
(COM(2010) 695 galutinis ir SEC(2010) 1455 galutinis), kurioje, be kitų klausimų, išsamiai 
aprašytas bendrojoje rinkoje tarpvalstybiniams sandoriams taikomas PVM, o įvairios 
apmokestinimo galimybės pateikiamos kaip pavyzdžiai.
 Taip pat aptarti kiti klausimai, visų pirma PVM tarifai, atleidimas nuo PVM ir mažosios 
įmonės. Komisija pradėjo atviras viešąsias konsultacijas žaliosios knygos klausimu, o 
minėtąjį dokumentą galima rasti šioje interneto svetainėje 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį Taryba, spręsdama pagal 
specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu, vieningai priima nuostatas dėl, inter alia, apyvartos mokesčius 
reglamentuojančių teisės aktų suderinimo, būtino užtikrinanti, kad bus sukurta ir ims veikti 
vidaus rinka bei bus išvengta konkurencijos iškraipymo.

Pagal Europos Sąjungos sutartis visiems Europos lygmeniu priimsimiems sprendimams 
mokesčių srityje taikomos vienbalsio balsavimo taisyklės. Vadinasi, norint ką nors pakeisti ar 
priimti PVM direktyvos srityje, reikia vienbalsio 27 valstybių narių pritarimo Taryboje.“


