
P6_TA(2005)0459 

PVN atmaksa * 

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko 

nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 77/388/EEK paredzētajai pievienotās 

vērtības nodokļa atmaksai ar nodokli apliekamām personām, kuras nav reģistrētas 

attiecīgās valsts teritorijā, bet ir reģistrētas citā dalībvalstī  (KOM(2004)0728 – C6-

0251/2005 – 2005/0807(CNS)) 

(Apspriežu procedūra) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2004)0728)1, 

– ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 

(C6-0251/2005), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0324/2005), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 

2. punktu; 

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 

apstiprinātajam tekstam; 

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 

priekšlikumu; 

5. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts 
 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 

7. panta 1. punkts 

1. Dalībvalsts, kurā tika maksāts 

pievienotās vērtības nodoklis, dara 

iesniedzējam zināmu savu lēmumu 

attiecībā uz atmaksāšanas pieteikumu trīs 

mēnešu laikā pēc dienas, kad pieteikums 

1. Dalībvalsts, kurā tika maksāts 

pievienotās vērtības nodoklis, dara 

iesniedzējam zināmu savu lēmumu 

attiecībā uz atmaksāšanas pieteikumu trīs 

mēnešu laikā pēc dienas, kad pieteikums 

                                                 
1  OV vēl nav publicēts. 



tika iesniegts. tika iesniegts. Dibinājuma dalībvalsts 

informē atmaksāšanas dalībvalsti, kad ar 

nodokli apliekamā persona iesniedz 

kompetentajai nodokļu iestādei savu 

pieteikumu par PVN atmaksāšanu. 

 

Grozījums Nr. 2 

7. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)  

  Trīs mēnešu periods sākas no dienas, kad 

atmaksāšanas dalībvalsts nodokļu iestāde 

no dibinājuma dalībvalsts nodokļu 

iestādes saņem  nodokļu atmaksāšanas 

elektroniskos datus par konkrēto ar 

nodokli apliekamo personu, kuru par to 

automātiski informē.  

Grozījums Nr. 3 

7. panta 3. punkta 2.a daļa (jauna) 

 Atmaksājamās summas pārskaitījuma 

termiņš ir viena nedēļa pēc trīs mēnešus 

ilgā lēmuma pieņemšanas perioda 

beigām. 

Grozījums Nr. 4 

7. panta 4. punkta 1. daļa 

4. Īpašos gadījumos dalībvalsts, kurā tika 

maksāts pievienotās vērtības nodoklis, var 

pieprasīt papildinformāciju trīs mēnešu 

laikā pēc dienas, kurā lūgums ir iesniegts. 

Pēc šī laika posma beigām nevar pieprasīt 

nekādu papildinformāciju. 

4. Ja atmaksāšanas dalībvalsts nodokļu 

iestāde iesniedz pieprasījumu tālākai 

izmeklēšanai, laika periods, kurā nosaka, 

vai ar nodokli apliekamā persona ir 

tiesīga saņemt  nodokļu atmaksājumu, var 

tikt pagarināts. Tomēr laika periods no 

atmaksāšanas pieteikuma iesniegšanas 
dienas līdz atmaksājamās summas 

pārskaitīšanas dienai nedrīkst būt ilgāks 

par četriem mēnešiem. 

 


