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PVN atmaksa kohēzijas izdevumos ir problemātiska,
norāda ES revidenti
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksa, nozīmīgs izmaksu elements ES kohēzijas politikas
izdevumos, ir pakļauta kļūdu riskam un ne vienmēr liecina par ES līdzekļu optimālu izlietojumu, kā
konstatēts Eiropas Revīzijas palātas sagatavotajā ātrajā stāvokļa aprakstā. Revidenti uzskata, ka pēc
2020. gada publiskā sektora struktūrām nav jāsaņem atlīdzības maksājums par PVN, kas attiecas uz
kohēzijas politikas izdevumiem.
ES izdevumi kohēzijas jomā bieži ir saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādes subsidēšanu, un šiem
pirkumiem piemērotais PVN var sasniegt līdz pat divdesmit procentiem no projekta kopējām
izmaksām. Parasti ES līdzfinansējuma gadījumā šis nodoklis ir attiecināms tikai tad, ja tas nav
atgūstams saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
Izanalizējuši vairāku gadu garumā ievāktos datus, revidenti norāda, ka PVN atlīdzināšana ne vien ir
biežs kļūdu avots, bet tā var arī izraisīt neoptimālu ES līdzekļu izlietojumu. Tas sevišķi attiecas uz
publiskā sektora struktūrām, kuras saņem ES atbalstu, proti, valsts, reģionālajām un pašvaldību
iestādēm.
Revidenti ir aprakstījuši vairākus gadījumus, kad ES līdzekļi netiek izlietoti optimāli. Piemēram,
dalībvalsts ministrija var īstenot infrastruktūras projektu un deklarēt PVN kā attiecināmas izmaksas
atlīdzināšanai no ES līdzekļiem. Tomēr arī dalībvalsts budžets saņems ar projektu saistītos PVN
ieņēmumus caur nodokļu iekasēšanas sistēmu. Tādējādi atlīdzinājuma maksājums pārsniegs
dalībvalsts faktiskos izdevumus.
“ES atlīdzinājums dalībvalstij var pat pārsniegt projekta faktiskās izmaksas,” sacīja par šo ātro
stāvokļa apskatu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Tony Murphy. “Īpaši tas attiecas uz
lieliem infrastruktūras projektiem ar augstu līdzfinansēšanas likmi.”
Priekšlikumā tiesību aktiem par kohēzijas politiku pēc 2020. gada Eiropas Komisija ierosināja atlīdzināt
PVN (neatkarīgi no tā, vai tas ir atgūstams vai nav) projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz
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5 miljonus EUR. Balstoties uz veikto izskatīšanu, revidenti uztur spēkā iepriekš formulēto viedokli, ka
PVN nav jāatlīdzina publiskā sektora struktūrām, un ierosina pārskatīt tiesību aktu priekšlikumu.

Piezīmes izdevējiem
PVN ir netiešais nodoklis, ko piemēro preču un pakalpojumu patēriņam un reglamentē dalībvalsts
līmenī definēti noteikumi. PVN pamatlikme svārstās no 17 % Luksemburgā līdz 27 % Ungārijā. Lai
panāktu zināmu saskaņotību visā Eiropas Savienībā, 2006. gadā pieņemtajā PVN direktīvā ir noteikta
kopēja sistēma, kas dalībvalstīm ir jāiestrādā savos noteikumos. Reģistrēti uzņēmumi iekasē PVN par
pārdotajām precēm un pakalpojumiem un iekasētās summas nodod valsts nodokļu iestādei.
Uzņēmumi savukārt var pieprasīt, lai tiem atlīdzina PVN, kas samaksāts par paša iepirktajām precēm
vai pakalpojumiem. Procesa beigās valsts budžets saņem kopējo PVN komponentu, kas attiecas uz
galīgo cenu. Galapatērētājiem nav tiesību saņemt atlīdzinājumu, tāpēc tie sedz PVN pilnā apjomā.
Ātrajā stāvokļa aprakstā ir izklāstīti un pamatoti fakti saistībā ar konkrētu jautājumu vai problēmu; tas
nav revīzijas ziņojums.
Šis apraksts papildina apsvērumus attiecībā uz PVN, kuri pausti Eiropas Revīzijas palātas gada
pārskatos, kā arī viedokļus, kas formulēti Atzinumā Nr. 6/2018 par Komisijas priekšlikumu Kopīgo
noteikumu regulai attiecībā uz turpmāko pieeju pievienotās vērtības nodoklim. Tas ir pieejams angļu
valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu; pārējās valodu versijas tiks publicētas drīzumā.
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