
P6_TA(2005)0458 

Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su 

minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme * 

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies 

keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl 

minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės (KOM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 

2005/0051(CNS)) 

 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM (2005)0136)1, 

 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 

konsultacijos (C6-0113/2005), 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0323/2005), 

 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 

dalį. 

 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

 

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti 

Komisijos pasiūlymą; 

 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

 

Komisijos siūlomas tekstas 
 

Parlamento pakeitimai 

 

                                                 
1 Dar neskelbta OL. 



1 pakeitimas 

1 STRAIPSNIS  

12 straipsnio, 3 dalies a punkto 1 pastraipa (Direktyva 77/388/EEB) 

 

„Kiekviena valstybė narė nustato 

tiekiamoms prekėms ir teikiamoms 

paslaugoms vienodą pridėtinės vertės 

mokesčio standartinį tarifą, išreikštą 

procentais nuo apmokestinamos vertės. Nuo 

2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 

d. standartinis tarifas negali būti mažesnis 

nei 15 proc. 

„Kiekviena valstybė narė nustato 

tiekiamoms prekėms ir teikiamoms 

paslaugoms vienodą pridėtinės vertės 

mokesčio standartinį tarifą, išreikštą 

procentais nuo apmokestinamos vertės. Nuo 

2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 

d. standartinis tarifas negali būti mažesnis 

nei 15 proc. ir didesnis nei 25 proc. 

 

 

2 pakeitimas 

3 A STRAIPSNIS (naujas) 

 

 3a straipsnis 

 Komisija iki 2007 m. sausio 1 d. atlieka 

suprantamų ir standartinių PVM tarifų 

poveikio makroekonomikai ir su tokiais 

mokesčiais susijusių įplaukų padarinių ES 

valstybių narių biudžetams bendrąjį 

įvertinimą. 

Įvertinime turėtų būti atkreipiamas 

dėmesys į vienodų galimybių sudarymą 

valstybėms narėms taikyti sumažintą PVM 

tarifą prekėms ir paslaugoms. 

 

 


