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„PVM susigrąžinimas sanglaudos išlaidų srityje yra
problematiškas“, – teigia ES auditoriai
Remiantis Europos Audito Rūmų skubia atvejo apžvalga, pridėtinės vertės mokesčio (PVM),
svarbaus ES sanglaudos srities išlaidų elemento, kompensavimas yra veikiamas klaidų ir ne
visuomet yra geriausias ES išlaidų panaudojimas. Auditoriai mano, kad laikotarpiu po 2020 m.
viešosioms įstaigoms nebeturėtų būti kompensuojamas PVM, susijęs su sanglaudos srities
išlaidomis.
ES išlaidos sanglaudos srityje dažnai susijusios su prekių ir paslaugų įsigijimo subsidijavimu, ir su šiais
įsigijimais susijęs PVM gali sudaryti net penktadalį visų projekto sąnaudų. Paprastai PVM atitinka
tinkamumo reikalavimus ES bendrajam finansavimui tik tuomet, jei jo neįmanoma susigrąžinti pagal
nacionalinės teisės aktus.
Išanalizavę per kelerius metus surinktus duomenis, auditoriai atkreipia dėmesį į tai, kad PVM
kompensavimas yra ne tik dažnas klaidų šaltinis, bet dėl jo taip pat gali būti neoptimaliai
panaudojamos ES lėšos. Visų pirma tai turi įtakos viešosioms įstaigoms, gaunančioms ES paramą kaip
nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos.
Auditoriai atkreipė dėmesį į keletą atvejų, kurie neatspindi geriausio ES lėšų panaudojimo. Pavyzdžiui,
valstybės narės ministerija gali įgyvendinti infrastruktūros projektą ir deklaruoti PVM kaip tinkamas
finansuoti išlaidas, kurias kompensuotų ES. Tačiau tuo pat metu valstybė narė gaus su projektu
susijusių PVM pajamų per savo mokesčių rinkimo sistemą. Todėl kompensavimu bus viršytos faktinės
valstybės narės išlaidos.
„ES kompensacija valstybei narei gali netgi viršyti faktines projekto sąnaudas, – teigia už skubią atvejo
apžvalgą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Tony Murpy. – Tai ypač aktualu didelės apimties
infrastruktūros projektų su didele bendrojo finansavimo dalimi atveju.“
Europos Komisija savo pasiūlyme dėl su sanglaudos sritimi susijusių teisės aktų po 2020 m. mano, kad
PVM, susigrąžintinas ar ne, turėtų būti kompensuotas, jei visos projekto sąnaudos yra mažesnės nei
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5 milijonai eurų. Remdamiesi savo apžvalga, auditoriai išlaiko savo anksčiau pateiktą nuomonę
nekompensuoti PVM viešosioms įstaigoms ir rekomenduoja iš naujo peržiūrėti pasiūlytus teisės aktus.

Pastabos leidėjams
PVM yra netiesioginis prekių ir paslaugų vartojimo mokestis, reglamentuojamas valstybės narės
lygmeniu nustatytomis taisyklėmis. Standartiniai PVM tarifai ES svyruoja nuo 17% Liuksemburge iki
27% Vengrijoje. Siekiant užtikrinti tam tikrą suderinamumo lygį visoje ES, 2006 m. PVM direktyva
nustatyta bendra sistema, kurią valstybės narės turi įtraukti į savo nacionalines taisykles. Registruotos
įmonės reikalauja sumokėti PVM pagal savo pardavimus ir sumą, kurią jos surinko, perduoda
nacionalinei mokesčių institucijai. Kita vertus, jos gali prašyti grąžinti PVM, jau sumokėtą už savo
atitinkamas įsigytas prekes ir paslaugas. Proceso pabaigoje valstybės biudžetas gauna visą PVM sumą,
kuri yra galutinės kainos elementas. Galutiniai vartotojai neturi teisės į grąžinimą ir todėl apmoka visą
PVM sumą.
Skubioje atvejo apžvalgoje pateikiami faktai apie labai konkrečius klausimus ir problemas. JI nėra
audito ataskaita.
Ši apžvalga papildo Europos Audito Rūmų metinėse ataskaitose pateiktas pastabas dėl PVM ir
nuomonėje Nr. 6/2018 dėl Komisijos pasiūlymo dėl būsimo PVM vertinimo Bendrųjų nuostatų
reglamente pateiktą nuomonę. Ji paskelbta anglų kalba Audito Rūmų svetainėje eca.europa.eu; vėliau
ji bus paskelbta kitomis kalbomis.
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