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PAKEITIMAI 001-014  

pateik÷ Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

 

Pranešimas 

David Casa A7-0008/2010 

Atvirkštinio apmokestinimo sistema: tam tikros prek÷s ir paslaugos, kurių atžvilgiu gali būti 

sukčiaujama  

 

Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Į iš anksto parengtą sąrašą, iš kurio 

valstyb÷s nar÷s gal÷tų rinktis prekes ir 
paslaugas, reik÷tų įtraukti tik tas prekes ir 

paslaugas, kurias tiekiant (teikiant), 

remiantis nesena patirtimi, gali būti 

sukčiaujama. Siekiant užtikrinti, kad 

nustatyta sistema būtų veiksmingai 

įvertinta, o jos poveikis atidžiai stebimas, 

svarbu apriboti valstybių narių galimybę 
rinktis. 

(4) Į iš anksto parengtą sąrašą, iš kurio 

valstyb÷s nar÷s gali rinktis prekes ir 
paslaugas, reik÷tų įtraukti tik tas prekes ir 

paslaugas, kurias tiekiant (teikiant), 

remiantis neseniai įgyta patirtimi, gali būti 

sukčiaujama. Siekiant užtikrinti, kad 

nustatyta sistema būtų veiksmingai 

įvertinta, o jos poveikis atidžiai stebimas, 

svarbu, kad valstyb÷s nar÷s gal÷tų rinktis 
tik tas prekes ir paslaugas, kurios 

išvardytos šiame iš anksto parengtame 

sąraše. 
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) Rinkdamosi prekes ir paslaugas, 

kurioms taikoma min÷ta sistema, 

valstyb÷s nar÷s tur÷tų pasirinkti šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimus 

ir ne daugiau kaip dvi VI A priedo A 

dalyje išvardytas kategorijas. 

Pagrindimas 

Kai valstyb÷s nar÷s nusprendžia taikyti atvirkštinio apmokestinimo sistemą, jos privalo įtraukti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimus, kadangi nuo 2013 m. dauguma leidimų bus 
parduodami aukcione. D÷l didesnio parduodamų leidimų kiekio gerokai did÷ja galimi 
nuostoliai sukčiavimo atvejais. Kadangi neaiškus atvirkštinio apmokestinimo sistemos poveikis 
kitoms prekybos sritims ir nesąžiningos veiklos perk÷limui į kitas valstybes nares, pagrįsta leisti 
rinktis ne daugiau kaip dvi kategorijas. 
 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Siekiant skaidriai įvertinti, kokį poveikį 

taikoma sistema daro nesąžiningai veiklai, 
rengdamos vertinimo ataskaitas valstyb÷s 

nar÷s tur÷tų remtis iš anksto pačių 
nustatytais kriterijais. Atliekant tokį 

vertinimą reik÷tų aiškiai įvertinti 

sukčiavimo mastą prieš pradedant taikyti 
sistemą ir prad÷jus ją taikyti, taip pat visus 
nesąžiningos veiklos tendencijų pokyčius, 
įskaitant kitų prekių ir paslaugų tiekimą 

(teikimą), prekių ar paslaugų tiekimą 

(teikimą) mažmenin÷s prekybos lygiu ir 
prekių ar paslaugų tiekimą (teikimą) kitose 
valstyb÷se nar÷se. 

(7) Siekiant skaidriai įvertinti, kokį poveikį 

taikoma sistema daro sukčiavimo veiklai, 
rengdamos vertinimo ataskaitas valstyb÷s 

nar÷s tur÷tų remtis iš anksto nustatytais 

kriterijais. Siekiant užtikrinti vienodą 

taikymą, Komisijai tur÷tų būti suteikti 

įgaliojimai patvirtinti priemones, 

remiantis valstybių narių pateikta 

informacija ir atsižvelgiant į PVM 

komiteto rekomendacijas, skirtas nustatyti 

vertinimo kriterijus, kuriuos valstyb÷s 

nar÷s taikys vertindamos, kokį poveikį 

taikoma atvirkštinio apmokestinimo 

sistema daro sukčiavimo veiklai. Tokius 

kriterijus Komisija tur÷tų nustatyti iki 

2010 m. birželio 30 d. Atliekant tokį 

vertinimą reik÷tų aiškiai įvertinti 

sukčiavimo mastą prieš ir po sistemos 
taikymo, taip pat visus sukčiavimo veiklos 
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tendencijų pokyčius, įskaitant kitų prekių ir 

paslaugų tiekimą (teikimą), prekių ar 

paslaugų tiekimą (teikimą) mažmeninei 
prekybai ir kitose valstyb÷se nar÷se. 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Be to, ataskaitoje reik÷tų įvertinti 

apmokestinamųjų asmenų reikalavimų 
laikymosi išlaidas ir valstybių narių 
įgyvendinimo išlaidas, tarp jų kontrol÷s ir 
audito išlaidas. 

(8) Be to, ataskaitoje reik÷tų įvertinti 

išlaidas, kurių patiria reikalavimų 
besilaikantys apmokestinamieji asmenys, ir 
valstybių narių įgyvendinimo išlaidas, 

įskaitant kontrol÷s ir audito išlaidas, bei 
galimus įplaukų iš PVM pokyčius, 

kylančius d÷l sistemos taikymo VI A 

priede išvardytoms prek÷ms ir 

paslaugoms, kurias yra pasirinkusios 

atitinkamos valstyb÷s nar÷s, 

nusprendusios taikyti sistemą. 

Pagrindimas 

Siekiant proporcingumo ataskaitoje tur÷tų būti išnagrin÷tas ne tik papildomų išlaidų dydis, bet 
ir tik÷tinų su įgyvendinimu susijusių papildomų PVM įplaukų atitikimas susijusioms 
sąnaudoms. 
 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) Iki 2014 m. liepos m÷n. Komisija, 

remdamasi valstybių narių vertinimo 

ataskaitomis, tur÷tų pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai pranešimą su 

atitinkamais pasiūlymais, kuriame būtų 

įvertintas bendras sistemos taikymo 

priemon÷s veiksmingumas ir 

naudingumas, taip pat priemon÷s taikymo 

ekonomin÷ nauda, siekiant iš naujo 

įvertinti, ar reik÷tų pratęsti priemon÷s 

taikymą ar išpl÷sti jos taikymo sritį.  
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Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s gali iki 2014 m. 

gruodžio 31 d. ne trumpiau kaip dvejus 

metus nustatyti ir taikyti sistemą, pagal 

kurią už VI A priede išvardytų kategorijų 

prekes ir paslaugas mok÷tiną PVM moka 

asmuo, kuriam tos prek÷s ir paslaugos yra 
tiekiamos (teikiamos). 

1. Valstyb÷s nar÷s gali iki 2014 m. 

gruodžio 31 d. ne trumpiau kaip dvejus 

metus nustatyti ir taikyti sistemą, pagal 

kurią už VI A priede išvardytų kategorijų 

prekes ir paslaugas mok÷tiną PVM moka 

apmokestinamasis asmuo, kuriam yra 
tiekiamos (teikiamos) tos prek÷s ir 
paslaugos. 

Pagrindimas 

Šį mokestį visais atvejais turi būti mok÷ti ne galutinis vartotojas, o paskutinis prekybininkas 
prekybos grandin÷je. 
 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstyb÷s nar÷s gali rinktis tik trijų 
VI A priede išvardytų kategorijų prekes ir 

paslaugas, kurioms taikys min÷tą sistemą, 

o iš tų kategorijų ne daugiau kaip dvi turi 

būti prekių kategorijos. 

Valstyb÷s nar÷s, rinkdamosi prekes ir 
paslaugas, kurioms taikoma ši sistema, turi 
pasirinkti šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų išmetimo leidimus ir ne daugiau kaip 

dvi VI A priedo A dalyje išvardytas prekių 

kategorijas. 

Pagrindimas 

Kai valstyb÷s nar÷s nusprendžia taikyti atvirkštinio apmokestinimo sistemą, jos privalo įtraukti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimus, kadangi nuo 2013 m. dauguma leidimų bus 
parduodami aukcione. D÷l didesnio parduodamų leidimų kiekio gerokai did÷ja galimi 
nuostoliai sukčiavimo atvejais. Kadangi neaiškus atvirkštinio apmokestinimo sistemos poveikis 
kitoms prekybos sritims ir nesąžiningos veiklos perk÷limui į kitas valstybes nares, pagrįsta leisti 
rinktis ne daugiau kaip dvi kategorijas. 
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Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nustato tinkamas ir veiksmingas 
atskaitomyb÷s prievoles kiekvienam 
apmokestinamajam asmeniui, tiekiančiam 
(teikiančiam) prekes ar paslaugas, kurioms 
taikoma ta sistema, kad kiekvieno sandorio 
atveju būtų galima identifikuoti tą 

apmokestinamąjį asmenį ir prekes ar 

paslaugas įsigyjantį apmokestinamąjį 

asmenį, tiekiamų (teikiamų) prekių ar 

paslaugų rūšį, taip pat mokestinį laikotarpį 

ir prekių ar paslaugų vertę. 

b) kiekvienam apmokestinamajam 
asmeniui, tiekiančiam (teikiančiam) prekes 
ar paslaugas, kurioms taikoma ta sistema, 
nustato tinkamą ir veiksmingą informacijos 
pateikimo pareigą, kad periodiškai 
kiekvieno sandorio arba visų sandorių 

pagrindu būtų galima identifikuoti tą 

apmokestinamąjį asmenį ir prekes ar 

paslaugas įsigyjantį apmokestinamąjį 

asmenį, tiekiamų (teikiamų) prekių ar 

paslaugų rūšį, taip pat mokestinį laikotarpį 

ir prekių ar paslaugų vertę. 

Pagrindimas 

Siekiant sumažinti sukčiavimo galimybę, ataskaitas reikia pateikti per pagrįstos trukm÷s 
laikotarpį, kad valdžios institucijos tur÷tų galimybę prižiūr÷ti prekių ir paslaugų jud÷jimą. 
Siekiant sumažinti naštą verslui, der÷tų leisti nustatyti tiek÷jų prievolę atsiskaityti už visus 
sandorius kartu. 
 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kiekvienam apmokestinamajam 

asmeniui, įsigyjančiam prekes ar 

paslaugas, kurioms taikoma ta sistema, 

nustato sandorių lygmens arba bendrą 
atskaitomyb÷s prievolę, kad būtų galima 

patikrinti, ar jo pateikta informacija 

atitinka tiek÷jo pateiktą informaciją; 

c) kiekvienam apmokestinamajam 

asmeniui, įsigyjančiam prekes ar 

paslaugas, kurioms taikoma ta sistema, 

nustato periodin÷s informacijos apie 
sandorį arba apie visus sandorius 
pateikimo pareigą, kad būtų galima 

patikrinti, ar jo pateikta informacija 

atitinka tiek÷jo (teik÷jo) pateiktą 
informaciją; 
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Pagrindimas 

Siekiant sumažinti sukčiavimo galimybę, ataskaitas reikia pateikti per pagrįstos trukm÷s 
laikotarpį, kad valdžios institucijos tur÷tų galimybę prižiūr÷ti prekių ir paslaugų jud÷jimą. 
 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) nustato tinkamas ir veiksmingas 

kontrol÷s priemones, skirtas steb÷ti ir 

švelninti dabartinių formų sukčiavimą, taip 

pat užkirsti kelią naujai nesąžiningai 
veiklai, kai ji susijusi su kitomis prek÷mis 

ar paslaugomis, vykdoma mažmenin÷s 
prekybos lygiu ar kitose valstyb÷se nar÷se. 

d) nustato tinkamas ir veiksmingas 

kontrol÷s priemones, taikomas kartu su 

nepranešant iš anksto jau nustatytais 

patikrinimais, skirtas steb÷ti ir sumažinti 
šiuo metu paplitusį sukčiavimą, taip pat 

užkirsti kelią sukčiavimo veiklai, susijusiai 
su kitomis prek÷mis ar paslaugomis ir 
vykdomai mažmeninei prekybai ar kitose 
valstyb÷se nar÷se. 

Pagrindimas 

Turi būti apsvarstyta galimyb÷ nepranešant iš anksto vykdyti patikrinimus, nes jų netik÷tumas 
naudingas atskleidžiant naują sukčiavimo veiklą. 
 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstyb÷ nar÷, nusprendusi įvesti 1 

dalyje numatytą sistemą, kiekvienam 

apmokestinamajam asmeniui, 

įsigyjančiam prekes ar paslaugas, 

kurioms taikoma ta sistema, gali nustatyti 

pareigą teikti konkrečiais duomenimis 

pagrįstas ataskaitas, kad būtų galima 

išsiaiškinti, ar šios prek÷s ir paslaugos 

naudojamos įprastais verslo ar kitais 

tikslais. 
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Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Pasikonsultavusi su PVM komitetu ir 

remdamasi valstybių narių pateikta 

informacija Komisija nustato 3 dalies b 

punkte nurodytus vertinimo kriterijus. 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 4 dalies f a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) galimus įplaukų iš PVM pokyčius, 

susijusius su sistemos taikymu VI A 

priede išvardytoms prek÷ms ir 

paslaugoms, kurias pasirenka atitinkamos 

valstyb÷s nar÷s, nusprendusios taikyti 

sistemą. 

Pagrindimas 

Siekiant proporcingumo ataskaitoje tur÷tų būti išnagrin÷tas ne tik papildomų išlaidų dydis, bet 
ir tik÷tinų su įgyvendinimu susijusių papildomų PVM įplaukų atitikimas susijusioms 
sąnaudoms. Taigi valstyb÷s nar÷s tur÷tų pateikti atitinkamus duomenis apie galimus PVM 
įplaukų pokyčius taikymo laikotarpiu.  
 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 2006/112/EB 

199a straipsnio 4 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Iki 2014 m. liepos m÷n. Komisija, 

remdamasi valstybių narių vertinimo 

ataskaitomis, tur÷tų pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai pranešimą su 

atitinkamais pasiūlymais, kuriame būtų 

įvertintas bendras sistemos taikymo 

priemon÷s veiksmingumas ir 

naudingumas, taip pat priemon÷s taikymo 

ekonomin÷ nauda, siekiant iš naujo 

įvertinti, ar reik÷tų pratęsti priemon÷s 

taikymą ar išpl÷sti jos taikymo sritį. 

 


