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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0458/2010 dėl mokesčių taikymo fiziniams asmenims, 
besiverčiantiems nuolatiniu nekilnojamojo turto pardavimu Rumunijoje, 
kurią pateikė Rumunijos pilietis Garbiş Vincenţiu Kehaiyan Mokesčių 
mokėtojų apsaugos asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad mokesčių tikslais fiziniai asmenys, besiverčiantys nuolatiniu 
nekilnojamojo turto pardavimu Rumunijoje, traktuojami panašiai kaip juridiniai asmenys, 
kurie verčiasi komercine veikla. Peticijos pateikėjas mano, kad tai nepriimtina, ir tvirtina, kad 
turėtų būti laikoma, jog panašioje padėtyje kaip jis esantys fiziniai asmenys naudojasi 
asmeniniu turtu. Šiuo metu jis privalo mokėti 19 proc. PVM. Jis tvirtina, kad taip pažeidžiama 
Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, kurioje 
aiškiai nurodyta, kad PVM taikomas asmeniui, vykdančiam ekonominę veiklą. Peticijos 
pateikėjas taip pat ginčija Rumunijos valdžios institucijų poziciją, kuria remiantis PVM 
reglamentavimo teisės aktai taikomi nuo jų įsigaliojimo 2002 m., tvirtindamas, kad tai 
nepriimtina, nes nėra nuostatų dėl fizinių asmenų, kuriems taikomas PVM, įtraukimo į 
mokesčių registrą ir 2002–2007 m. laikotarpiui taikomų registravimo procedūrų. Jis taip pat 
tvirtina, kad dėl to PVM buvo taikytas atgaline data ir skirtos didelės baudos, ir prašo, kad 
Europos Parlamentas kreiptųsi į Europos Teisingumo Teismą dėl išvados, siekiant išsiaiškinti 
šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.
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„Rumunijoje reikia mokėti PVM tuo atveju, kai fiziniai asmenys per metus parduoda daugiau 
kaip vieną naują pastatą; vėliau parduodamiems pastatams PVM netaikomas tik jeigu jų 
pardavimas nelaikomas ekonomine veikla.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad taip pažeidžiama 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1(toliau – PVM direktyva), 
kurioje aiškiai nurodyta, kad PVM taikomas asmeniui, vykdančiam ekonominę veiklą. Jis 
teigia, kad fiziniai asmenys, kurie disponuoja nekilnojamuoju turtu, turėtų būti traktuojami tik 
kaip besinaudojantys asmeniniu turtu. Peticijos pateikėjas taip pat ginčija Rumunijos 
vyriausybės poziciją, kuria remiantis PVM reglamentavimo teisės aktai taikomi nuo jų 
įsigaliojimo 2002 m., tvirtindamas, kad tai nepriimtina, nes nėra nuostatų dėl fizinių asmenų, 
kuriems taikomas PVM, įtraukimo į mokesčių registrą ir 2002–2007 m. laikotarpiui taikomų 
registravimo procedūrų. Jis tvirtina, kad dėl to PVM taikytas atgaline data ir skirtos didelės 
baudos.

KOMISIJOS PASTABOS DĖL PETICIJOS 

Apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Rumunijos valdžios institucijos neseniai konsultavosi su PVM komitetu dėl fizinių asmenų, 
nuolat besiverčiančių nekilnojamojo turto pardavimu, apmokestinimo pridėtinės vertės 
mokesčiu atitikties ES teisės aktams. Jos, inter alia, pareiškė, kad

šiuo metu Rumunijoje daugėja atvejų, kai fiziniai asmenys nuolat parduoda nekilnojamąjį 
turtą (naujus pastatus ir žemę statybai), tačiau jie nėra registruoti kaip PVM mokėtojai, nes 
teigia, kad nevykdo komercinių sandorių. Pagal galiojančius Rumunijos teisės aktus, jei 
pardavėjai naudojo nagrinėjamus objektus asmeniniais tikslais arba jei pardavėjai dėl objektų,
kurių jie nenaudojo asmeniniais tikslais, sudaro tik atsitiktinius sandorius, fizinių asmenų 
parduodami pastatai ir žemė nepatenka į PVM taikymo sritį. Pagal Rumunijos teisės aktus, jei 
fiziniai asmenys nuolat parduoda nekilnojamąjį turtą siekdami iš to gauti pajamų, jie tampa 
apmokestinamaisiais asmeninis. 

2010 m. gruodžio 8 d. PVM komitetas aptarė šį klausimą. 
Dėl toliau išvardytų priežasčių Komisijos tarnybos laikėsi nuomonės, kad šiais atvejais PVM 
mokestis taikytas teisingai. Nacionalinės delegacijos pritarė šiam požiūriui.

PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta, kad prekių tiekimas už atlygį 
valstybės narės teritorijoje, kai prekes tiekia apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks, 
yra PVM objektas.

PVM direktyvoje aiškiai apibrėžta „apmokestinamojo asmens“ sąvoka. Pagal šios direktyvos 
9 straipsnio 1 dalį, apmokestinamasis asmuo – asmuo, kuris savarankiškai bet kurioje vietoje 
vykdo ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tos veiklos tikslą ar rezultatą. Ekonominei veiklai, 
inter alia, priskiriamas materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimas siekiant gauti 
nuolatinių pajamų. Taigi ES teisės aktuose apibrėžta apmokestinamojo asmens sąvoka yra 
labai plati. 
                                               
1 OL L 347, 2006 12 11, p. 1, su pakeitimais.
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Dėl sąvokos „apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks“, pagal Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (toliau – Teismas) praktiką apmokestinamasis asmuo vykdo sandorius 
neperžengdamas savo apmokestinamos veiklos ribų. 
Kaip Teismas ne kartą nusprendė, iš apmokestinamojo asmens ir ekonominės veiklos sąvokų 
išaiškinimų analizės matyti, kad „ekonominės veiklos“ sąvokos taikymo sritis labai plati ir kad 
jos pobūdis objektyvus ta prasme, kad veikla vertinama savaime, neatsižvelgiant į 
nagrinėjamų sandorių tikslus ar rezultatus.1
Kaip nurodyta PVM direktyvos 10 straipsnyje, apmokestinamasis asmuo veikia savarankiškai, 
jeigu prisiima su savo veikla siejamą ekonominę riziką ir nėra saistomas jokių teisinių ryšių, 
kuriais sukuriami tam tikri tarpusavio priklausomybės santykiai. 

Atrodo, neginčytina, kad fiziniai asmenys, nuolat parduodantys jiems priklausantį 
nekilnojamąjį turtą (pastatus ir žemę statybai), tiekia prekes už atlygį ir kad jie savarankiškai 
vykdo šią veiklą siekdami gauti tiesioginį atlygį. Be to, nors privalu atsižvelgti į konkrečias 
kiekvieno atvejo aplinkybes, galima teigti, kad į „ekonominės veiklos“ sąvoką iš esmės 
įtrauktas nuolatinis pastatų ar žemės statybai pardavimas; iš tikrųjų, atsižvelgiant į šias 
aplinkybes, „naudojimo“ sąvoka, kaip ji apibrėžta 9 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje, 
pagal bendros PVM sistemos neutralumo principo reikalavimus yra susijusi su visais 
sandoriais, kad ir kokia būtų jų teisinė forma, kuriais siekiama gauti nuolatinių pajamų.2

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją, galima daryti išvadą, kad iš esmės pagal PVM 
direktyvos 9 straipsnio 1 dalį bet kuris asmuo, nuolat parduodantis pastatus ar žemę statybai, 
veikia kaip apmokestinamasis asmuo ir tiekdamas prekes už atlygį vykdo ekonominę veiklą. 
Taigi tokie sandoriai apmokestinami PVM. Vien aplinkybė, kad asmuo nusprendė 
neįsiregistruoti kaip apmokestinamasis asmuo, šiuo atveju neturi reikšmės. Todėl atmetama 
Rumunijos PVM teisės aktų prielaida, kad kiekvienas asmuo, per metus parduodantis daugiau 
nei vieną nekilnojamojo turto objektą, yra apmokestinamasis asmuo, veikiantis kaip toks, yra 
pagrįsta.

Vis dėlto per PVM komiteto posėdį Komisijos tarnybos atkreipė delegacijų dėmesį į sujungtas 
bylas C–180/10 ir C–181/10 Jarosław Słaby, kuriose 2010 m. balandžio 9 d. Teisingumo 
Teismui pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą labai panašiu klausimu. Todėl prieš 
priimant galutinę poziciją šiuo klausimu patartina palaukti, kol bus priimtas sprendimas šiose 
bylose.

Taikymas atgaline data

Peticijos pateikėjas taip pat ginčija priemonės taikymą praėjusiam 2002–2007 m. laikotarpiui; 
jis tvirtina, kad tai nesuderinama su tuomet galiojusiais teisės aktais, nes nebuvo nuostatų, 
kuriomis galimai leista įtraukti fizinius asmenis, kuriems taikomas PVM, į mokesčių registrą 
ir tam laikotarpiui taikomų registravimo procedūrų. Jo manymu, tai prilygsta PVM taikymui 
atgaline data.

                                               
1 2006 m. sausio 12 d. Teismo sprendimo sujungtose bylose C–354/03, C–355/03 ir C–484/03 Optigen
43 punktą.
2 Žr. Teismo sprendimo byloje C–8/03 BBL 36 punktą. Taip pat ˛r. bylos C–186/186 Van Tiem 18 punktą; bylos 
C–306/94 Régie dauphinoise 15 punktą ir bylos C–77/01 EDM 48 punktą.
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Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, jei nacionalinės nuostatos patenka į ES teisės aktų 
taikymo sritį, šių nuostatų atitikties pagrindinėms teisėms, įskaitant teisę į nuosavybę, kurių 
laikymąsi užtikrina Teismas, kontrolė priskiriama ES institucijų ir Teisingumo Teismo 
kompetencijai.1

Dėl nacionalinių nuostatų, kurios nepriskiriamos ES teisės aktų taikymo sričiai, priešingai, 
Teismas neturi jurisdikcijos, o Komisija – kompetencijos.2

Akivaizdu, kad tariamai atgaline data 2002–2007 m. laikotarpiui taikyta Rumunijos PVM 
nuostata nepriskiriama ES teisės aktų taikymo sričiai, nes ji susijusi su laikotarpiu, kai 
Rumunija dar nebuvo įstojusi į Europos Sąjungą.3 Todėl Komisija neturi kompetencijos 
nagrinėti šį peticijos aspektą.

Išvada

Prieš priimant galutinę poziciją dėl šios peticijos patartina palaukti, kol bus priimtas 
sprendimas bylose C–180/10 ir C–181/10 Jarosław Słaby.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d. (REV).

„2011 m. rugsėjo 15 d. Teismas priėmė sprendimą byloje Słaby. Teismo sprendimas buvo 
susijęs su klausimu, ar savo žemėje žemės ūkio veiklą vykdęs fizinis asmuo, ėmęs pardavinėti 
žemę po to, kai žemės sklypas perkvalifikuotas į statybai skirtą žemę, įgijo pridėtinės vertės 
mokesčiu apmokestinamojo asmens statusą.
Šiuo sprendimu Teismas patvirtino ankstesnę praktiką tokiose bylose, tačiau taip pat pateikė 
keletą papildomų nurodymų, pagal kuriuos taikant PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalį 
vykdoma veikla gali būti laikoma ekonomine veikla. 
Šiuo klausimu Teismas nusprendė, kad, nors tik savininko teisių įgyvendinimas savaime 
negali būti laikomas ekonomine veikla, kai kurios veiklos sudedamosios dalys, pvz., 
parengiamieji darbai ir rinkodaros priemonės gali rodyti, kad apmokestinamasis asmuo vykdo 
veiklą, susijusią su ekonomine veikla (36 ir 38–41 dalys).
2011 m. sausio 4 d. laiške peticijos pateikėjas tvirtina, kad keletu nacionalinio Mokesčių 
kodekso pakeitimų pažeistos Rumunijos Konstitucijoje nustatytos nacionalinės kompetencijos 
taisyklės. Europos Komisija neturi galios kaip nors kontroliuoti valstybių narių teisės aktų 
atitikties konstitucijai.

Išvada

Šiuo atveju Teismo sprendimo, priimto Słaby byloje, aplinkybės nekeičia ankstesnių 
Komisijos išvadų. Beje, Słaby byloje priimtu sprendimu patvirtinta, kad fiziniai asmenys gali 
būti laikomi prekybininkais, jei vykdydami ekonominę veiklą naudoja priemones, kurios yra 
panašios į prekybininko naudojamas priemones.

                                               
1 Žr. Teismo sprendimo byloje C–299/95 Kremzow 15 punktą ir jo nurodymų byloje C–328/04 Vajnai 12 punktą, 
byloje C–287/08 Savia 7 punktą ir byloje C–333/09 Noël 10 punktą.
2 Žr. Kremzow 15 ir 16 punktus, Vajnai 13 punktą, Savia 8 punktą ir Noël 11 punktą. 
3 Žr. visų pirma Savia 9 punktą ir Teismo sprendimo byloje C–427/06 Bartsch 18 ir 25 punktus.
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Rumunijos teisės aktuose laikomasi prielaidos, kad fiziniai asmenys laikomi vykdančiais 
prekybininko veiklą nuo antrojo pardavimo sandorio, todėl įrodinėjimo pareiga, kad jie 
nevykdo ekonominės veiklos, kai parduoda daugiau nei vieną nekilnojamo turto objektą per 
metus, tenka fiziniams asmenims. 
Taip pat paminėtina, kad remiantis PVM direktyvos 273 straipsniu, siekdamos tinkamai 
surinkti mokesčius ir užkirsti kelią mokesčių vengimui valstybės narės gali nustatyti 
įsipareigojimus, kurie joms atrodo būtini.
Nepaisant taisyklių dėl įrodinėjimo pareigos, pagal Rumunijos teisės nuostatas fizinių asmenų 
nekilnojamo turto pardavimo sandoriai yra apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu tik 
tuomet, kai tokie sandoriai sudaromi vykdant ekonominę veiklą.
Remiantis pirmiau pateiktais faktais, Komisija mano, kad nėra įrodymų, kad ginčijamos 
Rumunijos teisės aktų nuostatos prieštarautų ES teisei.“


