
CM\870285LV.doc PE467.119

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

10.6.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1530/2010, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais Kuisma 
Lappalainen, par PVN piemērošanu precēm, kuras tiek importētas Somijā no 
Amerikas Savienotajām Valstīm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret PVN noteikumiem, ko piemēro precēm, kas Somijā tiek 
importētas no Amerikas Savienotajām Valstīm. Viņš aicina vienkāršot šos noteikumus un 
izsaka piecus ierosinājumus par to, kā var uzlabot spēkā esošos tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Uzņēmējdarbības nozares pārstāvji ir izteikuši ierosinājumu noslēgt nolīgumu par tarifu 
atcelšanu, ko Komisija ir pienācīgi ņēmusi vērā. Tomēr pašreiz tā nav uzskatāma par 
piemērotu atbilstošu turpmāko rīcību. Tarifi kopumā ir zemi, kas ir visintegrētākās 
ekonomiskās attiecības pasaulē. Par galvenajiem šķēršļiem uzskatāmi tā saucamie pasākumi 
aiz robežas vai netarifu pasākumi, kurus pašreiz izskata Transatlantiskā ekonomikas padome, 
ko uzskata par visdaudzsološāko un efektīvāko veidu, lai risinātu grūtības šajā brīdī.
Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumu saskaņot PVN likmes dalībvalstīs var 
atzīmēt, ka iepriekš Komisija jau divas reizes (1995. un 1998. gadā) iesniedza priekšlikumus, 
kas paredzēja standarta pamatlikmi 15 % līdz 25 % robežās. Abos gadījumos priekšlikumus 
tuvināt likmes Padome grozīja, saglabājot tikai minimālās 15 % likmes principu.
Attiecībā uz alternatīvu, ka valstīm ar zemu PVN būtu jāmaksā mazāk ES nekā valstīm ar 
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augstāku PVN, jāuzsver, ka PVN ieņēmumi galvenokārt dod labumu dalībvalstu budžetiem; 
tikai neliela daļa tiek izmantota ES budžeta finansēšanai. PVN likmju līmenis dalībvalstīs 
tomēr nav nekādi saistīts ar iemaksu aprēķināšanu ES budžetā.
Attiecībā uz trešo ierosinājumu, ka pārrobežu tirdzniecība starp Eiropas Savienības 
dalībvalstīm ir jānosaka par beznodokļu, jāatzīmē, ka Eiropas Savienības līmenī netiešo 
nodokļu uzlikšanas joma nav pilnībā saskaņota. Tas nozīmē, ka, ja nav ES tiesību aktu, 
dalībvalstis var uzlikt nodokļus un vienpusēji noteikt to līmeņus un aprēķināšanas metodes, ja 
vien tās ievēro līgumu principus un citus pieejamos sekundāros tiesību aktus. Tomēr tādā 
mērā, kādā tiesību akti ir pieņemti, nozīmē, ka visas dalībvalstis faktiski ir vienojušās par 
attiecīgajiem noteikumiem.

Kas attiecas uz ES PVN sistēmas principiem, PVN ir nodoklis, ko piemēro preču un 
pakalpojumu gala patēriņam, bet tas ir veidots kā „visu posmu” nodoklis par preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu, par ko piegādātājs saņem cenu neatkarīgi no personas, kas maksā šo 
cenu. PVN režīms ir nepārprotami atkarīgs no piegādes veida.

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem parasti par nosūtāmo vai transportējamo preču piegādes 
vietu uzskata vietu, kur preces atrodas brīdī, kad sākas nosūtīšana vai transportēšana pircējam 
(PVN direktīvas 32. pants1).
Zināmos apstākļos preču, ko nosūta vai transportē no vienas dalībvalsts uz citu, piegādi 
atbrīvo no PVN sākumpunkta dalībvalstī, saglabājot tiesības atskaitīt PVN, kas radies saistībā 
ar piegādi Kopienas iekšienē (PVN direktīvas 138.–139., 169. pants). Šajā gadījumā pircējs 
veic preču iegādi Kopienas iekšienē tajā dalībvalstī, kura ir preču nosūtīšanas vai 
transportēšanas galamērķis.

Ceturtais lūgumraksta iesniedzēja ierosinājums ir pazemināt PVN un muitas nodokļu likmes 
apģērbam. Tarifu samazinājumi pašreiz tiek apspriesti daudzpusējās Dohas Attīstības 
programmas (DDA) ietvaros. Šo sarunu laikā ES mērķis ir bijis samazināt augstus tarifus, 
tarifu kulmināciju un tarifu kāpumu, lai ievērojami palielinātu tirdzniecības iespējas.

Priekšsēdētāju dokumentā, kas tika izdots 2008. gada ministru sanāksmē, ir iekļauts 
nosacījumu projekts attiecībā uz tarifu samazinājumu, kas sastāv no formulas, ko attīstītajām 
valstīm (tostarp ES un ASV) ir jāpiemēro ar koeficientu 8 un attīstītajām valstīm ar augstāku 
koeficientu un elastīgumu (tā saucamā Šveices formula, matemātiska formula, ko piemēro 
visām tarifu pozīcijām, nodrošinot līdzīgu tarifu samazinājumu it visur).
Noslēdzot DDA, tiks likvidēts tarifu maksimālais līmenis tekstilpreču un apģērbu nozarē.
Saskaņā ar pašreiz apspriežamajiem nosacījumiem tas nozīmētu tarifu, tostarp ES tarifu, 
samazinājumu par aptuveni 50 % tekstilprecēm attīstījās valstīs un novērstu visus tarifu 
maksimālos līmeņus ASV.
Nesenās diskusijas, tostarp ministru diskusija Davosā, ir palīdzējušas apstiprināt mērķi, ka 
PTO dalībvalstis pašreiz strādā pie politiskas paketes, kas jāpabeidz pirms vasaras 
pārtraukuma.

Attiecībā uz piekto ierosinājumu, kura mērķis ir palielināt ierobežojumu, ko vienā reizē 
importētu preču vērtībai ir jāpārsniedz, lai piemērotu PVN, jāatgādina, ka PVN direktīva 
nosaka kopēju PVN sistēmu, kas vienādi piemērojama visās dalībvalstīs. Viens no 

                                               
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ar 

grozījumiem.
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galvenajiem kopējās PVN sistēmas mērķiem ir novērst konkurences izkropļojumus. Šī 
iemesla dēļ preču importu apliek ar PVN ar tādu pašu likmi, kādu piemēro iekšzemes 
piegādēm preču saņemšanas dalībvalstī. Tomēr PVN direktīvā, galvenokārt praktiskas 
kontroles nolūkā, ir paredzēti atbrīvojumi no PVN, ievedot preces kā sīksūtījumus. Komisija 
uzskata, ka šie īpašie noteikumi attiecībā uz preču importu ir vajadzīgi, lai novērstu 
konkurences izkropļojumus, piemēram, liedzot ES pilsoņiem iegādāties ārpuskopienas preces, 
kurām nav piemērots kādas ES dalībvalsts PVN.
Visbeidzot, jāmin, ka 2010. gada 1. decembrī Komisija publicēja „Zaļo grāmatu Par PVN 
nākotni virzībā uz vienkāršāku, stabilāku un efektīvāku PVN sistēmu” (COM(2010) 695 
galīgā redakcija un SEC(2010) 1455 galīgā redakcija), kur cita starpā plaši atspoguļots 
jautājums par PVN piemērošanu pārrobežu darījumiem vienotajā tirgū un vairākas nodokļu 
iespējas norādītas kā piemēri. Tajā analizēti arī citi jautājumi, īpaši PVN likmes, atbrīvojumi 
un mazie uzņēmumi. Komisija uzsāka atklātu sabiedrisku apspriešanu par šo Zaļo grāmatu un 
norādīja, ka dokuments ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm
Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, Padome saskaņā ar īpašu 
likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju ar vienprātīgu lēmumu pieņem noteikumus par tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz inter alia apgrozījuma nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana ir vajadzīga, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un novērstu konkurences izkropļojumus.

Saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem visi lēmumi par nodokļiem, kas jāpieņem Eiropas 
līmenī, ir pakļauti vienprātības principam. Tas nozīmē, ka jebkuru grozījumu vai lēmumu 
pieņemšanai PVN direktīvas jomā ir nepieciešama vienprātīga visu 27 dalībvalstu vienošanās 
Padomē.


