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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0348/2011 dėl tam tikros rūšies odontologinės įrangos apibrėžties
Komisijos reglamente (ES) Nr. 111/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo 
Kombinuotojoje nomenklatūroje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Stephan 
Hauk

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nesutinka su Komisijos reglamente pateikta tam tikros rūšies 
odontologinės įrangos apibrėžtimi. Jis tvirtina, kad ji yra sudedamoji protezo dalis, todėl turi 
būti apmokestinama mažesniu, 7 proc., o ne 19 proc. PVM, kaip nurodyta minėtame 
reglamente.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjas nesutinka su Komisijos reglamente pateikta tam tikros rūšies 
odontologinės įrangos apibrėžtimi. Jis tvirtina, kad šios rūšies įranga yra sudedamoji protezo 
dalis. Todėl jai turi būti taikomas mažesnis, 7 proc., o ne 19 proc. PVM tarifas.

Muitinė, norėdama apskaičiuoti muitus ir kitus mokesčius, turi nustatyti prie ES išorės sienų 
atgabentų prekių vietą Kombinuotosios nomenklatūros klasifikavimo sistemoje. 
Kombinuotoji nomenklatūra pagrįsta tarptautiniu susitarimu (viena iš šio susitarimo šalių yra 
ir ES), kuriame nustatytos prekių klasifikavimo taisyklės. Jei nesusitarta kitaip, tarifų 
klasifikacija nepriklauso nuo muitų (arba su jais susijusių mokesčių tarifų).
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2011 m. vasario 7 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 111/2011 dėl tam tikrų prekių 
klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (KN), Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede 1

vadinamoji „dirbtinio danties šaknis“, kuri įsukama į žandikaulyje implantuotą dirbtinio 
danties šaknį, kuri sujungiama su dirbtine karūnėle, klasifikuojama pagal Kombinuotąją 
nomenklatūrą. Ši prekė pagal KN klasifikavimo taisykles buvo klasifikuota kaip dantų 
protezų dalis, KN kodas 9021 29 00.

Išvada

Kadangi už pridėtinės vertės mokesčio taikymo tvarką atsakingos valstybės narės, Komisija 
peticijos pateikėjui dėl atitinkamo mokesčio tarifo taikymo pataria kreiptis į Vokietijos 
mokesčių administravimo įstaigas.“

                                               
1 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir 

statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, OL L 256, 1987 9 7, 
p. 1.


