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Informacinis pranešimas
BANDOMASIS PROJEKTAS, SUSIJĘS SU INDIVIDUALIAIS PRAŠYMAIS PRIIMTI
TARPVALSTYBINIUS SPRENDIMUS

ES PVM forume keletas ES valstybių narių susitarė dalyvauti bandomajame projekte, susijusiame su
individualiais prašymais priimti sprendimus dėl PVM tarpvalstybinėse situacijose.
Šiuo metu projekte dalyvauja šios valstybės narės: Belgija, Danija, Airija, Estija, Ispanija, Prancūzija,
Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Malta, Vengrija, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir
Jungtinė Karalystė.
Apmokestinamieji asmenys, ketinantys vykdyti tarpvalstybinius sandorius vienoje ar keliose iš šių
dalyvaujančių valstybių narių, gali paprašyti priimti tokį sprendimą dėl numatomų vykdyti sandorių.
Tokiu atveju jie turi pateikti prašymą dėl tarpvalstybinio sprendimo projekte dalyvaujančiai valstybei narei,
kurioje jie yra registruoti PVM mokėtojais.
Šis prašymas turi būti pateiktas, laikantis sąlygų, taikomų nacionaliniams sprendimams dėl PVM toje
valstybėje narėje1.
Jeigu sandoryje dalyvauja dvi ar daugiau bendrovių, prašymą turėtų pateikti tik viena iš jų, veikdama ir kitų
vardu.
Tokie prašymai turėtų būti pateikiami kartu su vertimu į kitos (-ų) susijusios (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių)
oficialiąją kalbą arba vertimu į kitą kalbą, nurodytą lentelėje.

Belgija
Danija
Airija
Estija
Ispanija
Prancūzija
Italija
Kipras
Latvija
Lietuva
Vengrija

Prašymai kitose valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jie
pateikti, priimami šiomis kalbomis
anglų, prancūzų, olandų
anglų, danų
anglų
anglų, estų
anglų, ispanų (prašoma ir anglų, ir ispanų kalbomis)
anglų, prancūzų (prašoma ir anglų, ir prancūzų kalbomis)
anglų, italų
anglų, graikų
anglų, latvių
anglų, lietuvių
anglų, vengrų (vengrų kalba prašoma visada)

Tai nereiškia, kad sąlygos, taikomos prašymams priimti nacionalinius sprendimus dėl PVM valstybėje narėje, būtinai turėtų
būti taikomos prašymams priimti tarpvalstybinius sprendimus. Pvz., valstybės narės gali reikalauti, kad prašymai priimti
sprendimą dėl PVM tarpvalstybiniu atveju būtų teikiami pagal sąlygas, taikomas kitų rūšių prašymams, remdamosi nacionaline
praktika.
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Malta
Nyderlandai
Portugalija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Jungtinė Karalystė

anglų, maltiečių
anglų, olandų
anglų, portugalų
anglų, slovėnų
anglų, suomių, švedų
anglų, švedų
anglų

Tokio tarpvalstybinio sprendimo galima prašyti tik tuomet, jeigu numatomas (-i) sandoris (-iai) yra
sudėtingas (i) ir turi tarpvalstybinį aspektą (yra aktualus dviem ar daugiau bandomajame projekte
dalyvaujančioms valstybėms narėms).
Prašymą dėl tarpvalstybinio sprendimo teikiantis apmokestinamasis asmuo turi sutikti su tuo, kad pateikti
duomenys gali būti perduoti susijusios (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) mokesčių administratoriui.
Susijusių valstybių narių kompetentingų institucijų konsultacijos bus vykdomos tik tuo atveju, jeigu to aiškiai
paprašys apmokestinamasis asmuo.
Šios konsultacijos nereiškia, kad bus priimtas susijusių valstybių narių sutartas tarpvalstybinis sprendimas.
Mokesčių administratoriaus nuomonė dėl tokių tarpvalstybinių sandorių bus pateikta, laikantis sąlygų,
taikomų nacionaliniams sprendimams, nutarimams ar nuomonėms atitinkamose valstybėse narėse.
Prašymai dėl tarpvalstybinių sprendimų turi būti siunčiami toliau nurodytais kontaktais.
Belgija

Danija
Airija

Estija
Ispanija

Mr. Jean-Claude Semucyo
Attaché
jean-claude.semucyo@minfin.fed.be
CBR@minfin.fed.be
SKAT Jura
JuraSkat@sktst.dk (pavadinime prašome nurodyti "VAT CBR")
Ms. Ita Foster
VAT Interpretation Branch
Indirect Taxes Policy & Legislation Division
Office of the Revenue Commissioners
New Stamping Building
Dublin Castle
Dublin 2
Tel. +353 1 8589893
ifoster@revenue.ie
Evelyn Liivamägi
Evelyn.Liivamagi@emta.ee
https://sedeminhap.gob.es/esES/Sedes/Tributos/Procedimientos/Paginas/Default.aspx?IdProcedi
miento=239
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
C/. Alcalá, 5
28014 SPAIN
Tel. +34 91 595 80 00
Faksas +34 91 595 84 54
www.minhafp.gob.es
CBR INFORMATION WEB Spanish Tax Agency:
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Prancūzija

Italija

Kipras
Latvija

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_
Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General
/El_IVA_en_la_Union_Europea/Foro_de_la_Union_Europea_sobre
_el_IVA/Proyectos/Prueba_piloto__Consultas_sobre_operaciones_i
ntracomunitarias___CBR_.shtml
DGFiP – Direction de la législation fiscale
Bureau D1
M. Vincent Petit
Chef de Bureau
Tel. +33 1.53.18. 91.50
vincent.petit@dgfip.finances.gouv.fr
bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
Ufficio Fiscalita' Internazionale
Divisione Contribuenti – Agenzia Delle Entrate
Tel. +39 06 50545568
cbr@agenziaentrate.it
Ms. Elpida Georgiadou
egeorgiadou@tax.mof.gov.cy
NP.lietvediba@vid.gov.lv
ir kopija:
Mr. Edgars Bisenieks
edgars.bisenieks@vid.gov.lv

Lietuva

Malta

Vengrija

Nyderlandai

Portugalija

Slovėnija

Mr. Raimonds Drabovics
raimonds.drabovics@vid.gov.lv
Ms. Jurate Maksimaviciene
Jurate.Maksimaviciene@vmi.lt
Ms. Migle Mainionyte
Migle.Mainionyte@vmi.lt
VAT Department
Centre Point Building
Ta’ Paris Road
Birkirkara
Malta
vat@gov.mt
Mr. Frank Borg
frank.borg@gov.mt
Tel. +356 2279 9211
National Tax and Customs Administration
Central Management
Taxpayer Services and Information Department
VAT Unit
ki.utf@nav.gov.hu
Mr. Ron Breedveld
Tax administration Rijnmond/Rotterdam
Rj.breedveld@belastingdienst.nl
Ms. Olivia Maurício
Olivia.Pinho.Mauricio@at.gov.pt
Tel. +351 21 761 09 17
Faksas +351 21 793 65 28
Ms. Vida Skomina
vida.skomina@gov.si
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Suomija
Švedija
Jungtinė Karalystė

Ms. Anne Korkiamäki
cbr.vat@vero.fi
Ms. Christina Olsson
cbr.vat@skatteverket.se
Mr. David Millar
david.millar1@hmrc.gsi.gov.uk

Susijusios valstybės narės, gavusios tokį prašymą, konsultuojasi tarpusavyje. Tačiau šis tarpvalstybinių
sprendimų procesas negarantuoja, kad šios valstybės narės susitars dėl numatomų sandorių apmokestinimo
PVM tvarkos.
Sprendimai bus priimami kuo greičiau. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad prašymams dėl tarpvalstybinių
sprendimų negali būti taikomos nacionalinės taisyklės, susijusios su atsakymo terminais.
Tam, kad prašymo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo procesas vyktų sparčiau, pareiškėjų prašoma
išsamiai ir aiškiai aprašyti savo atvejį ir nuomonę ir (arba) abejones, susijusias su taikoma PVM tvarka.
Apmokestinamieji asmenys raginami pasidalyti patirtimi ir pateikti pasiūlymus dėl tokių prašymų priimti
tarpvalstybinį sprendimą dėl PVM.
Informaciją siųsti adresu Taxud-CBR@ec.europa.eu
Siunčiant prašome nurodyti “CBR“.
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