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Tema: Peticija Nr. 0188/2012 dėl transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems 
apmokestinimo PVM, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Pascal Candotto 
įmonės „Adaptation Automobile“ vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo įmonės specializacija – transporto priemonių pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams. Peticijos pateikėjui sunku suprasti, kodėl Prancūzijos mokesčių administratorius 
taiko šioms priemonėms skirtingus PVM tarifus atsižvelgdamas į tai, kuriai neįgalaus asmens 
kojai reikia kompensacinio pritaikymo – dešiniajai ar kairiajai. Dešiniajai kojai skirtoms 
kompensacinio pritaikymo priemonėms (greičio pedalas, stabdžiai) taikytini mažesni 
mokesčio tarifai, o kompensacinės priemonės, skirtos kairiajai kojai (sankaba ir pavarų 
perjungimo svirtis), apmokestinamos taikant visą mokesčio tarifą. Peticijos pateikėjas prašo 
Parlamento imtis veiksmų, kad Prancūzijos mokesčių administratorius šią padėtį pakeistų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 13 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Peticijos pateikėjas prekiauja automatizuotomis sankabos sistemomis, sujungiančiomis pavarų 
perjungimo svirtį ir sankabos pedalą, skirtomis tik neįgaliesiems. 

Jis mano, kad tai „bendro užsakymo įrenginys“, kuriam turėtų būti taikomas lengvatinis PVM 
tarifas, numatytas taikyti specialiems neįgaliesiems skirtiems įrenginiams pagal Prancūzijos 
bendrojo mokesčių kodekso 278-0 straipsnį (buvęs 278 d) ir jo IV priedo 30-0 B straipsnį.
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Vis dėlto taikyti lengvatinio mokesčio tarifo jam neleidžia Prancūzijos valdžios institucijos. 

Peticijos pateikėjas pažymi, kad Prancūzijos valdžios institucijos mano, jog lengvatinis PVM 
tarifas būtų taikytinas tik jei asmuo kenčia dėl dešinės kojos negalios (kuriai reikalingas 
greičio ir (arba) stabdžio pedalų pritaikymas), o ne dėl kairės kojos negalios (kuriai 
reikalingas sankabos pedalo pritaikymas). 

Jis pabrėžia, kad ši administracinė nuostata neatitinka Prancūzijos teisės aktų dabartinės 
formuluotės dėl neįgaliems asmenims skirtų specialių įrenginių, kuriems galėtų būti taikomas 
lengvatinis PVM tarifas.

Jis prašo Europos Parlamento imtis veiksmų Prancūzijos valdžios institucijų atžvilgiu, kad šia 
tema Prancūzijos valdžios institucijos pakeistų savo poziciją.  

Komisijos pastabos

 Komisija pastebi, kad PVM direktyvoje1 numatoma kaip išimtis bendram principui, 
pagal kurį taikomas įprastas PVM tarifas, galimybė taikyti lengvatinį PVM tarifą kai 
kurioms tiekiamoms prekėms arba suteikiamoms paslaugoms, tarp kurių (III priedo 4 
punkte) yra „medicinos įranga, priemonės ir kiti reikmenys, paprastai skirti naudoti 
tik neįgaliesiems jų negaliai palengvinti ar gydyti, įskaitant tokių prekių taisymą (...)“. 

Sprendimas dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo ar netaikymo pagal PVM direktyvos 
teikiamas galimybes priklauso valstybėms narėms, ir tai yra jų teisė rinktis. 

Be to, valstybės narės prireikus gali pasirinkti selektyviai taikyti lengvatinį tarifą, jei 
toks taikymas neiškreipia konkurencijos. Valstybės narės turi galimybę taikyti 
lengvatinį PVM tarifą PVM direktyvos III priede nurodytoms konkrečioms ir 
specifinėms kategorijoms, jeigu laikosi fiskalinio neutralumo principo. 

Prancūzija pasinaudojo PVM direktyvos III priedo 4 punkte numatyta galimybe taikyti 
lengvatinį PVM tarifą, būtent tik žmonėms su negalia skirtai specialiai įrangai, 
siekiant kompensuoti sunkią negalią pagal Bendrojo mokesčių kodekso 278-0 a 
straipsnyje ir jo IV priedo 30-0 B straipsnyje nustatytas sąlygas. Prancūzų teisės 
aktuose nurodomas specialios įrangos, kuriai taikomas lengvatinis tarifas, sąrašas.

 Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjas nenurodo, jog Prancūzija pažeidė ES teisės 
principus. Tačiau jis mano, kad Prancūzijos valdžios institucijos šiuo atveju 
neteisingai taiko Prancūzijos teisės aktų nuostatas. Tai yra nacionalinių teismų 
kompetencijos klausimas.

Išvada

Remiantis turima informacija negalima patvirtinti, kad peticijos pateikėjo nurodyta situacija 
yra Europos Sąjungos teisės pažeidimas.
                                               
1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 

(OL L 347, 2006 12 11, p.1)


