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Tema: Peticija Nr. 0272/2012 dėl Lenkijos mokesčių valdžios institucijų tariamai 
padaryto ES teisės aktų, susijusių su bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema, 
pažeidimo, kurią pateikė Lenkijos pilietis įmonės „ECOLEVEL s.c.“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Lenkijos mokesčių valdžios institucijos pažeidžia ES teisės 
aktus dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos ir visų pirma nuostatas dėl PVM 
grąžinimo termino. Šiuo aspektu peticijos pateikėjas vadovaujasi Tarybos 
direktyva 2006/112/EB, susijusia su bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema, Šeštąja 
Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo –
Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, Pirmąja Tarybos 
direktyva 67/227/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos 
mokesčius, suderinimo bei šios srities Teisingumo Teismo praktika. Atsižvelgdamas į tai, kad 
ši padėtis itin kenkia minėtai įmonei, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
išnagrinėti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad 2011 m. sausio mėn. jis pateikė prašymą dėl PVM grąžinimo, 
tačiau iki šiol jo negavo, nors grąžinimo terminas jau praėjo. Lenkijos valdžios institucijos 
pradėjo peticijos pateikėjo mokesčių nagrinėjimo procedūrą ir kelis kartus šią procedūrą bei 
PVM grąžinimo terminą pratęsė. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Lenkijos mokesčių valdžios 
institucijos pažeidžia ES teisės aktus PVM srityje ir visų pirma nuostatas dėl PVM grąžinimo 
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termino.

Pirmiausia Komisija norėtų pabrėžti, kad dėl to, jog nuo 2007 m. sausio 1 d. Direktyvą 77/388 
(Šeštąją direktyvą) panaikino Direktyva 2006/112EB (PVM direktyva), ji remsis tik 
pastarosios direktyvos nuostatomis.

Teismas nuolat pripažindavo, kad PVM direktyvos 167 ir kituose straipsniuose numatyta teisė 
į PVM atskaitą, kaip pabrėžta peticijoje, yra neatskiriama PVM sistemos dalis ir iš esmės ji 
negali būti ribojama. Galima iš karto įgyvendinti visų pirkimo sandoriams tenkančių 
mokesčių atskaitą.

Atskaitos sistema siekiama visiškai atleisti verslininką nuo bet kokios vykdant ekonominę 
veiklą mokėtino ar sumokėto PVM naštos. Todėl bendra PVM sistema užtikrinamas bet 
kokios ekonominės veiklos apmokestinimo neutralumas, neatsižvelgiant į jos tikslą ar 
rezultatą, su sąlyga, kad pati ši veikla būtų apmokestinama PVM1.

PVM direktyvoje nenurodyta jokio tikslaus PVM grąžinimo vidaus rinkoje termino. PVM 
direktyvos 183 straipsnyje tik numatyta, kad kai tam tikrą laikotarpį atskaityta PVM suma 
viršija mokėtino PVM sumą, valstybės narės gali arba grąžinti šį skirtumą, arba jį įskaityti į 
kitą laikotarpį. Teisingumo Teismas savo sprendimuose yra pareiškęs, kad grąžinimo terminas 
turi būti „pagrįstas“2.

Lenkijos teisės aktuose šiuo metu numatyta, kad įprastas PVM grąžinimo terminas yra 
60 dienų (Lenkijos PVM įstatymo 87 straipsnio 2 dalis). Komisijos manymu, šis terminas iš 
esmės atitinka Teismo išaiškintą PVM direktyvoje nurodytą reikalavimą.

Šis laikotarpis gali būti pratęstas, jei to reikia kontrolės procedūrai atlikti, tačiau jei 
nustatoma, kad sugrąžinimas teisingas, už šį laikotarpį mokamos palūkanos.

Šioje peticijoje peticijos pateikėjas paminėjo 180 dienų laikotarpį kaip įprastą laikotarpį. 
Tačiau panašu, kad čia jis nurodo naujiems apmokestinamiems asmenims taikomą laikotarpį, 
kuris anksčiau galiojo Lenkijoje, nes vėliau paaiškėjo, kad jis pažeidžia ES PVM teisės aktą3, 
ir dabar yra panaikintas4. Tas pats taikytina ir reikalavimui, susijusiam su peticijoje nurodytu 
reikalavimu dėl užstato (PVM direktyvos 97 straipsnio 5 ir 7 dalys). Todėl, kadangi Komisija 
iš esmės vadovaujasi galiojančiais nacionalinės teisės aktais, ji susilaiko ir nekomentuoja šio 
peticijos aspekto.

Kalbant apie sąskaitų-faktūrų patikslinimą, panašu, kad nei vienas iš peticijoje iškeltų aspektų 
nekelia susirūpinimo PVM direktyvos požiūriu. Iš tiesų reikalavimą turėti patvirtinimą dėl 
patikslinamosios sąskaitos-faktūros gavimo, kaip iš esmės atitinkantį PVM direktyvą, neseniai 
nagrinėjo Teismas5. Taip pat reikalavimai, pradžioje taikomi patikslinamosioms sąskaitoms-

                                               
1 Žr. visų pirma 1985 m. vasario 14 d. sprendimo Rompelman prieö  Minister van Financiën, C-268/83, 

Rink. 655, 19 punktą, ir 1998 m. sausio 15 d. Sprendimo Ghent Coal Terminal, C-37/95, Rink. I-1, 15 punktą.
2 Dėl kitų argumentų šiuo klausimu žiūrėti Teisingumo Teismo sprendimus šiose bylose: C- 525/11 Mednis SIA, 

C-107/10 Enel Maritsa Iztokor arba C-274/10 Europos Komisija prieš Vengrijos Respubliką.
3 ˇr. 2008 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-25/07 Sosnowska.
4 Nuo 2008 m. gruod˛io 1 d.
5 ˇr. 2012 m. sausio 26 d. teisingumo Teismo sprendimą byloje C-588/10 Kraft Foods Polska.
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faktūroms (įskaitant suvestines patikslinamąsias sąskaitas-faktūras), neviršija PVM 
direktyvoje (226 ir kituose straipsniuose) nustatytų sąskaitoms-faktūroms taikomų 
reikalavimų.

Kalbant apie prašymus kompensuoti išlaidas, šiuo metu nėra nuoseklaus esminių ar 
procedūrinių ES taisyklių, reglamentuojančių ES teisės aktų vykdymo užtikrinimo priemones, 
rinkinio. Todėl Teisingumo Teismas byloje Komisija prieš Italiją1 priėmė sprendimą, kad, 
nesant ES gynimo priemonių, nacionaliniai teismai turi taikyti vietos taisykles, pagal kurias 
turi būti užtikrinama, kad mokesčiai, surinkti pažeidžiant ES teisės aktus, būtų grąžinti.

Taigi, atsižvelgiant į pirmiau pateiktą paaiškinimą ir išnagrinėjus peticiją, galima teigti, kad 
šiuo atveju problemos kyla nei dėl nacionalinės teisės nesuderinamumo su ES teise, nei dėl 
bendros Lenkijos administracijos praktikos, o dėl konkretaus nacionalinės teisės taikymo 
konkrečiu atveju.

Todėl tai yra atskiras atvejis, į kurį kištis Komisija neturi įgaliojimų. Tik nacionalinės 
institucijos ir teismai kompetentingi įvertinti tokį atvejį.

Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, užtikrina, kad nacionaliniai teisės aktai ar bendra praktika 
atitiktų ES teisę. Siekdama užtikrinti šią atitiktį, Komisija gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš valstybę narę. Taip pat pažymėtina, kad šios procedūros šalys yra tik 
Komisija ir valstybė narė, konkretus mokesčių mokėtojas į ją neįtraukiamas.

Tačiau atsižvelgdama į tai, kad iš tiesų PVM grąžinimo peticijos pateikėjui terminas yra labai 
ilgas, ir norėdama prašyti suteikti informacijos ir rasti svarstomos problemos sprendimą, 
Komisija kreipėsi į Lenkijos institucijas. Tuomet galės būti visapusiškai patvirtintos visos 
faktinės ir teisinės aplinkybės ir padarytos atitinkamos išvados.

Išvada

Komisija, remdamasi Lenkijos valdžios institucijų atsakymu, nuspręs, kokių tolesnių veiksmų 
imtis šiuo atveju.“

                                               
1 2003 m. gruod˛io 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-129/00 Komisija prieš Italiją, Rink. p. I-14637, 

p. 25.


