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3.7.2020 A9-0122/ 001-009

PAKEITIMAI 001-009 
pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešimas
Ondřej Kovařík A9-0122/2020
Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 dalinis keitimas, kiek tai susiję su perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir taikymo datomis dėl COVID-19 krizės protrūkio

Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) nors dėl COVID-19 protrūkio 
nacionalinėms administracijoms kyla 
didelių sunkumų, juo neturėtų būti 
naudojamasi kaip dingstimi siekiant 
toliau vilkinti bendrai sutartų taisyklių 
įgyvendinimą. Prieš protrūkį kai kurios 
valstybės narės pranešė, kad pavėluos 
įgyvendinti naująją sistemą. 
Nepaisydamos tiesioginių su COVID-19 
susijusių sunkumų vyriausybės turėtų dėti 
visas pastangas, kad tą naująją sistemą 
įgyvendintų. Valstybės narės, kurioms 
kyla sunkumų, dėl kurių gali būti 
vėluojama visapusiškai įgyvendinti 
taisykles, turėtų pasinaudoti Komisijos 
teikiama technine pagalba, kad užtikrintų 
tinkamą ir visapusišką e. prekybos 
dokumentų rinkinio įgyvendinimą. 
E. prekybos dokumentų rinkinio tikslai – 
sudaryti palankesnes sąlygas Europos 
MVĮ konkurencingumui pasaulyje, 
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sumažinti administracinį spaudimą 
Sąjungos prekiautojams ir užtikrinti, kad 
interneto platformos prisidėtų prie 
teisingesnės PVM surinkimo sistemos, 
kartu kovojant su mokestiniu sukčiavimu 
– yra pagrindiniai vienodų sąlygų visoms 
įmonėms užtikrinimo aspektai, o tai ypač 
svarbu ekonomikai atsigaunant po 
COVID-19 krizės;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais 
susiduria valstybės narės siekdamos įveikti 
COVID-19 krizę, ir į tai, kad naujos 
nuostatos grindžiamos principu, kad visos 
valstybės narės turi atnaujinti savo IT 
sistemas, kad galėtų taikyti direktyvose 
(ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 
nustatytas nuostatas ir taip užtikrinti 
informacijos ir mokėjimų surinkimą ir 
perdavimą pagal pakeistas schemas, būtina 
atidėti šių direktyvų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir taikymo datas šešiais 
mėnesiais. Atidėti terminą šešiais 
mėnesiais yra tinkama, nes atidėjimas 
turėtų būti kuo trumpesnis, kad papildomi 
valstybių narių biudžeto nuostoliai būtų 
kuo mažesni;

(4) atsižvelgiant į naujus sunkumus, su 
kuriais valstybės narės susidūrė kilus 
COVID-19 protrūkiui, ir į tai, kad 
naujosios nuostatos grindžiamos principu, 
kad visos valstybės narės turi atnaujinti 
savo IT sistemas, kad galėtų taikyti 
direktyvose (ES) 2017/2455 ir 
(ES) 2019/1995 nustatytas nuostatas ir taip 
užtikrinti informacijos ir mokėjimų 
surinkimą ir perdavimą pagal pakeistas 
schemas, gali tekti atidėti šių direktyvų 
taikymo datas trimis mėnesiais. 
Atidėjimas nėra pageidautinas, nes dėl jo 
bus prarasta pajamų ir padidės PVM 
atotrūkis, taip pat ES nepriklausantys 
prekiautojai ir Sąjungos prekiautojai 
turės toliau vykdyti veiklą nesąžiningos 
konkurencijos sąlygomis. Tačiau trijų 
mėnesių atidėjimas gali būti tinkamas, 
nes jis atitinka daugelio valstybių narių 
taikomą izoliavimo priemonių laikotarpį. 
Ilgesnis atidėjimas padidintų sukčiavimo 
PVM riziką laikotarpiu, kai reikia stiprinti 
viešuosius finansus siekiant kovoti su 
pandemija ir jos ekonominėmis bei 
socialinėmis pasekmėmis. Prailginus 
atidėjimo laikotarpį iki šešių mėnesių 
valstybės narės prarastų nuo 2,5 iki 
3,5 milijardo EUR pajamų. Turint 
omenyje COVID-19 protrūkio sukeltą 
krizę labai svarbu išvengti bet kokio 
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papildomo pajamų praradimo;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva (ES) 2017/2455
2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2006/112/EB pakeitimai, 
įsigaliojantys nuo 2021 m. liepos 1 d.

Direktyvos 2006/112/EB pakeitimai, 
įsigaliojantys nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva (ES) 2017/2455
2 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2021 m. liepos 1 d. Direktyva 
2006/112/EB iš dalies keičiama taip:

Nuo 2021 m. balandžio1 d. Direktyva 
2006/112/EB iš dalies keičiama taip:

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva (ES) 2017/2455
3 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2021 m. liepos 1 d. išbraukiama 
Direktyvos 2009/132/EB IV antraštinė 
dalis.

Nuo 2021 m. balandžio1 d. išbraukiama 
Direktyvos 2009/132/EB IV antraštinė 
dalis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Direktyva (ES) 2017/2455
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. 
birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus 
ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos 2 ir 3 straipsnių. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. 
kovo 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir 
kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos 2 ir 3 straipsnių. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva (ES) 2017/2455
4 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemones, būtinas, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos 2 ir 3 straipsnių, jos taiko 
nuo 2021 m. liepos 1 d.

Priemones, būtinas, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos 2 ir 3 straipsnių, jos taiko 
nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis
Direktyva (ES) 2019/1995
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. 
birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus 
ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. 
kovo 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir 
kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis
Direktyva (ES) 2019/1995
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas priemones jos taiko nuo 2021 m. liepos 
1 d.

Tas priemones jos taiko nuo 2021 m. 
balandžio 1 d.


