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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0188/2012, ko Adaptation Automobile vārdā iesniedza 
Francijas valstspiederīgais Pascal Candotto, par PVN piemērošanu 
transportlīdzekļu pielāgošanai invalīdiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums specializējas transportlīdzekļu pielāgošanā invalīdiem.
Viņam grūti saprast to, ka Francijas ieņēmumu dienests šiem pielāgošanas pasākumiem 
piemēro dažādas PVN likmes atkarībā no tā, vai kompensējoša pielāgošana ir vajadzīga 
labajai vai kreisajai kājai. Labo kāju kompensējošiem pasākumiem (akselerators, bremzes) 
piemēro zemāku likmi, taču kreiso kāju kompensējošiem pasākumiem (sajūgs un pārnesumu 
pārslēgs) piemēro pilnu likmi. Lūgumraksta iesniedzējs prasa Parlamentam vērsties pie 
Francijas ieņēmumu dienesta, lai mainītu šo stāvokli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Lūgumraksta iesniedzējs pārdod automātiskās transmisijas sistēmas, kas paredzētas tieši 
invalīdiem un aptver pārnesumu pārslēgu un sajūga pedāli. 

Viņš uzskata, ka tā ir vienota vadības ierīce, kurai vajadzētu piemērot pazeminātu PVN likmi, 
kas Francijā paredzēta īpaši invalīdiem projektētajam aprīkojumam, izmantojot Vispārējā 
nodokļu kodeksa 278.–0.a pantā (iepriekšējais 278.d pants) un tā IV pielikuma 30.–0. B pantā 
piedāvāto iespēju.
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Francijas ieņēmumu dienests viņam tomēr atteica šādas likmes piemērošanu. 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Francijas ieņēmumu dienests uzskata, ka pazeminātā 
PVN likme ir piemērojama tikai tad, ja ir traucētas labās kājas (kad jāpielāgo gāzes un/vai 
bremžu pedālis), nevis kreisās kājas funkcijas (kad jāpielāgo sajūga pedālis). 

Viņš paskaidro, ka šāda nostāja, pēc viņa uzskatiem, neatbilst Francijas normatīvo aktu 
formulējumam attiecībā uz pazeminātās PVN likmes piemērošanu aprīkojumam, kas īpaši 
paredzēts invalīdiem.

Lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam vērsties pie Francijas iestādēm un 
pārliecināt tās mainīt savu nostāju šajā jautājumā. 

Komisijas piezīmes

 Komisija norāda, ka PVN direktīvā1, atkāpjoties no vispārējā principa, saskaņā ar kuru 
piemērojama parastā PVN likme, ir paredzēta iespēja piemērot pazeminātu PVN likmi 
dažām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, ieskaitot (III pielikuma 
4. punkts) „medicīnas iekārtas, palīgierīces un citas ierīces, kuras parasti izmanto, lai 
atvieglotu vai ārstētu invaliditāti, tikai invalīdu personīgai izmantošanai, tostarp šādu 
preču remontu (...)”. 

Piemērojot PVN direktīvu, katrai dalībvalstij ir tiesības pēc saviem ieskatiem lemt par 
to, vai tā piemēros vai nepiemēros pazeminātu PVN likmi. 

Turklāt dalībvalstis vajadzības gadījumā var apsvērt pazeminātas PVN likmes 
selektīvu piemērošanu ar nosacījumu, ka tā neradīs konkurences traucējumus. 
Ievērojot fiskālās neitralitātes principu, dalībvalstīm ir iespēja piemērot pazeminātu 
PVN likmi atkarībā no dažām konkrētām PVN direktīvas III pielikumā minēto preču 
un pakalpojumu īpašībām. 

Francija izmanto iespēju, kas ir atrunāta PVN direktīvas III pielikuma 4. punktā un 
paredz pazeminātas PVN likmes piemērošanu īpaši invalīdiem projektētajam 
aprīkojumam, lai mazinātu smagas invaliditātes sekas saskaņā ar Vispārējā nodokļu 
kodeksa 278.–0.a pantu un tā IV pielikuma 30.–0. B pantu. Īpašais aprīkojums, kuram 
piemēro pazeminātu likmi, ir norādīts Francijas normatīvajos aktos.

 Komisija konstatē, ka lūgumraksta iesniedzējs neapgalvo, ka Francija neievēro 
Savienības tiesību aktos noteiktos principus, kas minēti iepriekš. Viņš tomēr uzskata, 
ka Francijas iestādes nespēj pienācīgi piemērot Francijas normatīvos aktus. Šis 
jautājums ir valsts tiesu kompetencē.

Secinājums

Pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, var secināt, ka lūgumraksta iesniedzēja 
                                               
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības 
nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
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ierosinātajā lietā nav saskatāmi ES tiesību aktu pārkāpumi.”


