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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio 
keičiamos Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos
(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2020)0201),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0136/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0123/2020),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 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 
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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, 
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 reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais 
susiduria valstybės narės siekdamos įveikti 
COVID-19 krizę, ir į tai, kad naujosios 
nuostatos grindžiamos principu, kad visos 
valstybės narės turi atnaujinti savo IT 
sistemas, kad galėtų taikyti Reglamente 
(ES) 2017/2454 nustatytas nuostatas ir taip 
užtikrinti informacijos ir mokėjimų 
surinkimą ir perdavimą pagal pakeistas 
schemas, būtina atidėti šio reglamento 
taikymo datas šešiais mėnesiais. Atidėti 
terminą šešiais mėnesiais yra tinkama, 
nes atidėjimas turėtų būti kuo trumpesnis, 
kad papildomi valstybių narių biudžeto 

(5) 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 
Reglamente (ES) 2017/2454 nustatytas 
nuostatas ir taip užtikrinti informacijos ir 
mokėjimų surinkimą ir perdavimą pagal 
pakeistas schemas, gali tekti atidėti šio 
reglamento taikymo datas trimis mėnesiais. 
Atidėjimas nėra pageidautinas, nes dėl jo 
bus prarasta pajamų ir padidės PVM 
atotrūkis, taip pat ES ir Sąjungos 
prekiautojai turės toliau vykdyti veiklą 
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nuostoliai būtų kuo mažesni; 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 mlrd. EUR 
pajamų. Turint omenyje COVID-19 
protrūkio sukeltą krizę labai svarbu 
išvengti bet kokio papildomo pajamų 
praradimo;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2454
1 straipsnio 7 punkto a papunkčio antraštės 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
birželio 30 d. taikomos nuostatos

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 
31 d. taikomos nuostatos

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2454
1 straipsnio 7 punkto b papunkčio antraštės 3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2021 m. liepos 1 d. taikomos 
nuostatos

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. taikomos 
nuostatos
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2454
2 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2021 m. liepos 1 d. Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 1 d.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2017 m. gruodžio 5 d. Taryba priėmė Direktyvą (ES) 2017/2455 (E. prekybos PVM 
direktyvą) ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2454 (E. prekybos PVM reglamentą), kurie yra 
dokumentų rinkinio dėl e. prekybai taikomo PVM dalis. 2019 m. lapkričio 21 d. Taryba 
priėmė Direktyvą (ES) 2019/1995 (antrąją e. prekybos PVM direktyvą). 

Pagal naująją e. prekybos PVM sistemą bus sudarytos geresnės sąlygos vartotojams ir 
įmonėms, visų pirma pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ, pirkti ir parduoti prekes internetu 
tarpvalstybiniu mastu. Pagal ją valstybėms narėms taip pat bus lengviau susigrąžinti apytikriai 
5 mlrd. EUR PVM sumą, kuri kasmet prarandama vykdant prekybą internetu, užtikrinant, kad 
ne ES įmonėms nebūtų taikomos lengvatinės sąlygos parduodant prekes ES vartotojams tiek 
tiesiogiai, tiek per elektronines prekyvietes. 

Didžiosios e. prekybos PVM dokumentų rinkinio dalies taikymo pradžios data vienbalsiai 
pasirinkta 2021 m. sausio 1 d., suteikiant valstybėms narėms pakankamai laiko priderinti savo 
teisės aktus ir IT sistemas.

2020 m. vasario 14 d. Komisija pristatė dabartinę valstybių narių parengties padėtį – 
informavo, kad dauguma valstybių narių yra patvirtinusios, jog galės pradėti taikyti taisykles 
laikydamosi termino. Dvi valstybės narės išreiškė susirūpinimą ir paprašė atidėti taikymo datą 
vienais metais ar daugiau. Dėl COVID-19 protrūkio prasidėjus krizei dar kelios valstybės 
narės išreiškė susirūpinimą dėl parengiamojo darbo užbaigimo ir atitinkamai dėl naujųjų 
taisyklių taikymo pradžios 2021 m. sausio 1 d. Panašų susirūpinimą išreiškė ir pagrindiniai 
ekonominės veiklos vykdytojai, ypač pašto ir kurjerių paslaugų teikėjai.

Todėl Komisija 2020 m. gegužės 8 d. pasiūlė atidėti dokumentų rinkinio dėl e. prekybai 
taikomo PVM taikymo datą šešiais mėnesiais (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. liepos 
1 d.).

Pranešėjas, nors ir palaiko pasiūlymą atidėti dokumentų rinkinio dėl e. prekybai taikomo 
PVM taikymo datą dėl COVID-19 protrūkio, nesutinka su Komisijos pasiūlytu šešių mėnesių 
laikotarpiu. Jei jau reikia šiek tiek atidėti taisyklių taikymo pradžią, tas atidėjimas turėtų 
atspindėti izoliacijos laikotarpį, t. y. kad valdžios institucijos ir kiti veiklos vykdytojai turėtų 
papildomai laiko kompensuoti už izoliacijos laikotarpį. Vis dėlto turint omenyje ekonomines 
pasekmes, būtų geriau, jei tik įmanoma, atidėjimo išvengti.

Komisijos skaičiavimais, laiku neįgyvendinus dokumentų rinkinio dėl e. prekybai taikomo 
PVM, valstybių narių biudžeto nuostoliai kasmet sudarys apie 5–7 mlrd. EUR. Taigi 6 
mėnesių vėlavimas reikštų, kad valstybės narės prarastų ne mažiau kaip 2,5–3,5 mlrd. EUR 
pajamų, be to, šiuose skaičiavimuose neatsižvelgiama į didžiulį e. prekybos padidėjimą per 
COVID krizę. Valstybės narės turėtų suprasti tokio vėlavimo pasekmes ir jo poveikį ES 
viešiesiems finansams, taip pat konkurencingai ES rinkai. 

Pranešėjas mano, kad vėlavimas turėtų būti kiek įmanoma trumpesnis ir atspindėti krizės 
trukmę (3 mėnesiai), taip siekiant kuo labiau sumažinti 2020 m. vasario mėn. Komisijos 
vertinime nurodytą riziką ir išlaidas.
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datų keitimas dėl COVID-19 
krizės protrūkio

Nuorodos COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Konsultacijos su EP data 15.5.2020

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON
27.5.2020

Pranešėjai
       Paskyrimo data

Luděk 
Niedermayer
28.5.2020

Supaprastinta procedūra - sprendimo 
data

9.6.2020

Svarstymas komitete 9.6.2020

Priėmimo data 23.6.2020

Pateikimo data 24.6.2020


