
 

 

P6_TA(2005)0468 

PVN likmes piemērošana darbietilpīgiem pakalpojumiem  

Eiropas Parlamenta rezolūcija par spēkā esamības termiņa beigšanos Direktīvai 

1999/85/EK, kas attiecas uz pazeminātas PVN likmes piemērošanu darbietilpīgiem 

pakalpojumiem 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā prezidentūras secinājumus Eiropadomes 1998. gada 11. - 12. decembra 

sanāksmē, kuros Komisija tika aicināta ļaut tām dalībvalstīm, kas to vēlas, eksperimentālā 

kārtā piemērot  pazeminātu PVN likmi darbietilpīgiem pakalpojumiem, kuri nav pakļauti 

pārrobežu konkurencei, ar mērķi veicināt nodarbinātību, 

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. oktobra Direktīvu 1999/85/EK, kas groza Direktīvu 

77/388/EEK, kas attiecas uz iespēju eksperimentālā kārtā darbietilpīgiem pakalpojumiem 

piemērot pazeminātu PVN likmi 1, 

– ņemot vērā par Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par pazeminātas 

PVN likmes eksperimentālu piemērošanu dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem 

(KOM(2003)0309),  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2004. gada 15. janvāra nostāju par priekšlikumu Padomes 

direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK, lai visām dalībvalstīm pagarinātu iespēju 

piemērot pazeminātas PVN likmes dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem 2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 4. decembra nostāju par priekšlikumu Padomes 

direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pazeminātu pievienotās vērtības 

nodokļa likmi 3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2004. gada 14. decembra nostāju par priekšlikumu Padomes 

direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, 

Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas un Ungārijas 

pievienošanos 4, 

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu, 

A. tā kā šim eksperimentam saistībā ar samazināto PVN likmi bija noteikts konkrēts darbības 

laiks un tas attiecās vienīgi uz pakalpojumiem, kas minēti Direktīvas 77/388/EEK 5 

K pielikumā, un tā kā šo noteikumu spēkā esamības termiņš beidzas 2005. gada 

31. decembrī; 

B. tā kā Direktīvā 1999/85/EK paredzēts, ka iesaistītajām dalībvalstīm jāsagatavo izsmeļošs 
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izvērtējums par eksperimenta ietekmi uz darba vietu izveidi un tā efektivitāti, un ka 

Komisijai jāiesniedz vispārējs novērtējuma ziņojums; 

C. tā kā šo sistēmu pagaidu kārtā ieviesa 1999. gadā un viens no tās mērķiem bija palielināt 

nodarbinātību un samazināt ēnu ekonomiku; tā kā bija skaidri norādīts, ka šī sistēma 

jāizbeidz pēc trīs gadiem, un tā kā kopš tā laika sistēmas spēkā esamības termiņš jau ir 

pagarināts; 

D. tā kā Komisija ir iesniegusi arī direktīvas priekšlikumu, lai grozītu Direktīvu 77/388/EEK 

attiecībā uz samazināto PVN likmi (KOM(2003)0397), kurš vērsts uz to, lai dotu 

dalībvalstīm vienlīdzīgas iespējas piemērot pazeminātas likmes noteiktās jomās un loģiski 

pamatot neskaitāmos izņēmumus, ko patlaban piemēro dažās dalībvalstīs, un kuru pašlaik 

Padome bloķē;  

E. tā kā būtu grūti strauji atcelt pasākumus, pie kā uzņēmumi jau ir pieraduši; 

F.  tā kā dalībvalstīm jāsniedz vienlīdzīgas iespējas piemērot pazeminātu PVN likmi noteiktās 

jomās un īstenot savu sociālo un kultūras politiku, izmantojot elastīgu netiešo nodokļu 

sistēmu;  

G.  tā kā pazeminātas PVN likmes piemērošanas noteikumi ir rekomendējoši nevis ar likuma 

spēku, pamatojas uz izvēles principu un nerada augsta līmeņa pārrobežu kropļojumus,  

1. prasa Padomei pagarināt šo eksperimentu līdz 2006. gada beigām, un līdz tam laikam 

Komisijai jāiesniedz visaptverošu novērtējumu, kurā tiktu izmantota visa eksperimenta laikā 

savāktā informācija; iesaka šajā jaunajā novērtējumā ņemt vērā kopējo no jauna izveidoto 

darbavietu skaitu, kā arī šajā procesā izmantoto mehānismu, lai gūtu plašāku pārskatu par tā 

ietekmi uz ekonomiku; 

2. uzskata, ka eksperiments nav darbojies pietiekami ilgi, lai to varētu precīzi izvērtēt, un ka 

2003. gadā iesniegtais vērtējums pamatojas uz nepietiekamu informāciju; 

3. aicina ņemt vērā uztraucošo situāciju attiecībā uz iepriekš minēto noteikumu darbības 

termiņa izbeigšanos un nekavējošu pāreju uz PVN standartlikmēm, kas var novest pie cenu 

pieauguma un negatīvi ietekmēt nodarbinātību attiecīgajās jomās, un aicina Padomi un 

Komisiju veikt atbilstīgus pasākumus, lai novērstu juridisko nenoteiktību pēc 2006. gada 

1. janvāra; 

4. pēc šī novērtējuma atbalsta to nozaru iekļaušanu, kuru rezultāti atbilstīgi Direktīvas 

77/388/EEKH pielikumam ir apmierinoši, tādējādi padarot šos izņēmumus pastāvīgus, un 

aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu, kurā būtu iekļauts pakāpenisks atvieglojumu 

atcelšanas plāns tām nozarēm, kurās pozitīvi rezultāti netika sasniegti; 

5. aicina Padomi nekavējoties apstiprināt direktīvas priekšlikumu, uz ko attiecas Parlamenta 

iepriekš minētā 2004. gada 14. decembra nostāja, lai ļautu jaunajām dalībvalstīm piemērot 

pazeminātas likmes noteiktiem darbietilpīgiem pakalpojumiem, ja tās to vēlas, tādējādi 

izbeidzot pašreizējo diskriminējošo situāciju; 

6. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


