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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 direktyvos, kuria dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo 
Šiaurės Airijoje iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio 
bendros sistemos
(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2020)0360),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0279/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0200/2020),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

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

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Parlamento patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei nebebus taikomi ES PVM teisės aktai. Tačiau 
tam, kad būtų išvengta realios sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, remiantis Protokolu dėl 
Airijos ir Šiaurės Airijos, kuris yra Susitarimo dėl išstojimo dalis, Šiaurės Airijai ir toliau bus 
taikomos su prekių tiekimu susijusios ES PVM teisės aktų nuostatos. Kita vertus, paslaugų 
teikimo srityje Šiaurės Airija kartu su likusia Jungtinės Karalystės dalimi bus laikoma 
nepriklausančia Europos Sąjungai.

Siekiant užtikrinti tinkamą ES PVM sistemos veikimą, labai svarbu, kad apmokestinamieji 
asmenys, tiekiantys prekes Šiaurės Airijoje arba įsigyjantys prekes Bendrijos viduje, būtų 
registruojami PVM mokėtojais pagal ES taisykles. 

Šiuo požiūriu svarbu, kad tie apmokestinamieji asmenys būtų registruojami Šiaurės Airijoje 
naudojant atskirą pagal ES taisykles suteiktą ES PVM mokėtojo kodą, kuris skirsis nuo 
Jungtinės Karalystės PVM mokėtojo kodo. Gali būti, kad įmonei bus suteiktas ir ES PVM 
mokėtojo kodas, ir Jungtinėje Karalystėje taikomas PVM mokėtojo kodas, pavyzdžiui, jei 
įmonė užsiima ir prekių tiekimu, ir paslaugų teikimu Šiaurės Airijoje.

Įmonėms, visų pirma toms, kurios tiekia prekes į Šiaurės Airiją ir iš jos, turėtų būti aišku ir 
nesudėtinga suprasti, kurios taisyklės, t. y. Europos Sąjungoje ar Jungtinėje Karalystėje 
galiojančios taisyklės, turi būti taikomos. ES PVM mokėtojo kodas yra labai svarbus ES PVM 
sistemos veikimui, pvz., norint pagrįsti prekių tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimą 
PVM, nustatyti taikytinas PVM grąžinimo procedūras ar kitas procedūras.

Todėl Komisija siūlo, kad PVM mokėtojo kodai Šiaurės Airijoje turėtų specialų priešdėlį 
„XI“. 

Pranešėja pritaria šiam pasiūlymui, nesvarsto galimybės jo iš dalies keisti ir siūlo priimti EP 
nuomonę taikant supaprastintą procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis), kad 
pasiūlymą būtų galima priimti greitai, likus pakankamai laiko iki 2021 m. sausio 1 d.
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros 
sistemos dalinis keitimas dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo 
Šiaurės Airijoje

Nuorodos COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS)

Konsultacijos su EP data 28.8.2020

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON
14.9.2020

Pranešėjai
       Paskyrimo data

Irene Tinagli
7.9.2020

Supaprastinta procedūra - sprendimo 
data

27.10.2020

Svarstymas komitete 27.10.2020

Priėmimo data 27.10.2020

Pateikimo data 29.10.2020


