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P6_TA(2005)0459 

Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems 

apmokestinamiems asmenims taisyklės * 

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, 

nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio 

grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet 

įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles (KOM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 

2005/0807(CNS)) 

 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2004)0728)1, 

 

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

konsultacijos (C6-0251/2005), 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0324/2005), 

 

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 pakeitimas 

7 straipsnio 1 dalis 

 

1. Valstybė narė, kurioje pridėtinės vertės 

mokestis buvo sumokėtas, praneša apie 

1. Valstybė narė, kurioje pridėtinės vertės 

mokestis buvo sumokėtas, praneša apie 

                                                 
1 Dar neskelbta OL. 
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savo sprendimą dėl prašymo grąžinti 

mokestį per tris mėnesius nuo prašymo 

pateikimo datos. 

savo sprendimą dėl prašymo grąžinti 

mokestį per tris mėnesius nuo prašymo 

pateikimo datos. Įsisteigimo valstybė narė 

praneša mokesčio grąžinimo valstybei 

narei, kai apmokestinamasis asmuo 

pateikia kompetentingai mokesčių 

institucijai prašymą dėl PVM 

susigrąžinimo.  

 

 

2 pakeitimas 

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

  Trys mėnesiai skaičiuojami nuo datos, kai 

mokesčio grąžinimo valstybės mokesčių 

institucija gauna atitinkamo 

apmokestinamojo asmens, kuriam 

automatiškai pranešama apie faktą, 

elektroninius mokesčio grąžinimo 

duomenis iš įsisteigimo valstybės 

mokesčių institucijos. 

 

. 

3 pakeitimas 

7 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

 Susigrąžinamo mokesčio pervedimo 

galutinis terminas yra savaitė po trijų 

mėnesių, skirtų sprendimui priimti. 
 

 

4 pakeitimas 

7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

4. Ypatingais atvejais, valstybė narė, 

kurioje pridėtinės vertės mokestis buvo 

sumokėtas, per tris mėnesius nuo prašymo 

pateikimo datos gali paprašyti pateikti 

papildomos informacijos. Tokiam 

laikotarpiui pasibaigus, jokios papildomos 

informacijos prašyti pateikti negalima. 

4. Jei mokesčio grąžinimo valstybės narės 

mokesčių institucija reikalauja tolesnio 

tyrimo, nustatytmo, ar apmokestinamasis 

asmuo gali susigrąžinti mokesčius, 

terminas gali būti tęsiamas. Tačiau laikas 

nuo prašymo dėl mokesčio susigrąžinimo 

pateikimo datos iki grąžinamo mokesčio 

pervedimo datos negali viršyti 4 mėnesių. 
 

 


