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Santrauka
Europos Sąjungoje vykstantys elektros rinkos liberalizavimo procesai ir spartus naujų
technologijų vystymasis lemia prekybos elektros energija apimčių tarp valstybių narių didėjimą. Tarp elektros rinkos dalyvių atsiranda nauji socialiniai santykiai, kuriuos būtina reguliuoti
atsižvelgiant į jų prigimtį bei ekonominę ir politinę svarbą. Straipsnyje siekiama išanalizuoti,
kaip elektros rinkos liberalizavimo procesai ir elektros energijos specifinės fizinės savybės lemia būtinybę specialiomis teisės normomis reglamentuoti elektros energijos tiekimo apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu Europos Sąjungoje. Lietuvai tapus Europos Sąjungos
nare, elektros energijos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu klausimas bus labai aktualus, nes atsiras galimybių prekiauti elektros energija su kitomis valstybėmis narėmis.
Pirmoje straipsnio dalyje atskleidžiamas elektros rinkos liberalizavimo procesų ir mokesčių politikos ryšys su Europos Sąjungos bendrosios rinkos kūrimu. Išryškinama vidaus
elektros rinkos funkcionavimo svarba didinant Europos Sąjungos konkurencingumą bei trumpai apžvelgiami vidaus elektros rinkos kūrimo etapai. Aptariami pridėtinės vertės mokesčio
teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje pagrindiniai aspektai ir jo derinimo tarp valstybių narių
etapai ir svarba kuriant vidaus, taip pat ir elektros, rinką.
Antroje straipsnio dalyje išryškintos pagrindinės mokesčių savybės, kurias turi įkūnyti
apmokestinimą reglamentuojančios teisės normos, nes vėlesniuose skyriuose elektros energijos tiekimo apmokestinimą reglamentuojančių teisės normų tinkamumas bus vertinamas pagal tai, ar jos atitinka šias visiems mokesčiams būtinas savybes.
Trečioje straipsnio dalyje analizuojamos kai kurios elektros energijos tiekimo apmokestinimą reglamentuojančios teisės normos. Pirmiausia atskleidžiamas elektros energijos tiekimo
kaip pridėtinės vertės mokesčio objekto specifiškumas, aptariamos išskirtinės elektros ener146

gijos savybės, turinčios reikšmės jos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu teisiniam
reglamentavimui. Daugiausia vietos skiriama kriterijų, pagal kuriuos nustatoma elektros energijos tiekimo vieta, teisinio reglamentavimo analizei. Atliekama bendrų prekių ir specialių elektros energijos tiekimo vietai nustatyti kriterijų teisinio reglamentavimo lyginamoji analizė, aptariama jų praktinio taikymo problematika vykstant prekybai elektros energija tarp valstybių
narių.
Daug dėmesio skiriama reversinio apmokestinimo sistemos teisinio reglamentavimo
analizei. Šis sistema leidžia perkelti pridėtinės vertės mokesčio naštą nuo pardavėjo pirkėjui,
ir taip pardavėjas yra atleidžiamas nuo daugybės procedūrų, susijusių su pridėtinės vertės
mokesčiu, parduodant elektros energiją pirkėjui, esančiam kitoje valstybėje narėje, vykdymo.
Taip pat šiame straipsnyje apžvelgiama elektros energijos importo apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu problematika.
Ávadas
Daþnai teisë vertinama kaip visuomenës stabilumo garantas [1, p. 143]. Reguliuojant
socialinius santykius siekiama, kad teisës normos, nustatanèios elgesio taisykles, bûtø kuo
paprastesnës ir aiðkesnës. Siekiama sukurti tokias teisës normas, kurios galëtø ilgesná laikà
reguliuoti visus tos paèios kategorijos socialinius santykius. Taèiau daþnai pamirðtamas teisës stabilumo ir gyvenimo dinamikos konfliktas [1, p. 143]. Socialiniø santykiø ávairovë ir
sparèiai besikeièianèios gyvenimo ir ekonominës veiklos sàlygos lemia bûtinybæ priimti specialias teisës normas, kuriomis bûtø reguliuojami tam tikra specifika pasiþymintys socialiniai
santykiai.
Europos Sàjungoje vykstantys elektros rinkos liberalizavimo procesai ir spartus naujø
technologijø vystymasis lemia prekybos apimèiø elektros energija tarp valstybiø nariø didëjimà. Tarp elektros rinkos dalyviø atsiranda nauji socialiniai santykiai, kuriuos yra bûtina reguliuoti atsiþvelgiant á jø prigimtá bei ekonominæ ir politinæ svarbà.
Straipsnio tikslas – atskleisti, kaip vykstantys elektros rinkos liberalizavimo procesai
Europos Sàjungoje ir elektros energijos specifinës fizinës savybës lemia bûtinybæ specialiomis teisës normomis reglamentuoti elektros energijos tiekimo apmokestinimà pridëtinës
vertës mokesèiu.
Siekiant iðsamiai iðanalizuoti iðkeltà problemà straipsnyje iðryðkinti Europos Sàjungos
apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu ir elektros energetikos politikos sàlyèio taðkai,
aptarti kriterijai, kuriuos turi atitikti „idealus“ mokestis, ir iðanalizuoti elektros energijos tiekimo apmokestinimo teisinio reglamentavimo pokyèiai.
Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare elektros energijos tiekimo apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu problema, vykstant prekybai tarp valstybiø nariø, bus labai aktuali,
nes atsiras galimybë ir Lietuvoje esantiems elektros rinkos dalyviams ásitraukti á Europos
Sàjungos vidaus elektros rinkà ir prekiauti elektros energija su kitomis valstybëmis narëmis.
Lietuvoje elektros energijos apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu problematikos
nei mokslininkai, nei praktikai iki ðiol teisiniu poþiûriu nenagrinëjo. Todël akivaizdu, jog dël
pastaruoju metu vykstanèiø pokyèiø elektros rinkoje atsirado poreikis aptarti kai kuriuos itin
aktualius elektros energijos tiekimo apmokestinimo klausimus. Ðiame straipsnyje analizuojamas elektros energijos tiekimo apmokestinimo klausimas, apsiribojant elektros energijos
tiekimo vietos bei asmenø, privalanèiø sumokëti mokestá, nustatymu. Kiti ne maþiau svarbûs
klausimai (elektros energijos tiekimui taikomo pridëtinës vertë mokesèio tarifo dydis, jo suvienodinimo reikðmë valstybëse narëse, elektros energijos transportavimo apmokestinimas)
ðiame straipsnyje nebus aptariami – tai tolesniø tyrimø objektas.
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1. Vidaus elektros rinkos sukûrimo svarba didinant Europos Sàjungos
konkurencingumà
2000 m. kovo mën. Lisabonoje vykusiame Europos Virðûniø Tarybos susitikime buvo
iðkeltas Europos Sàjungos ekonominio vystymosi tikslas, t. y. iki 2010 m. Europos Sàjungoje sukurti konkurencingiausià ekonomikà pasaulyje [2]. Vienas ið pagrindiniø aspektø,
lemianèiø rinkos konkurencingumà, yra gebëjimas uþtikrinti sklandø bendrosios rinkos funkcionavimà, todël atskiros Europos Sàjungos politikos ir ekonomikos sritys yra orientuotos á
kliûèiø laisvam prekiø, paslaugø, darbuotojø ir kapitalo judëjimui panaikinimà [3, p. 7–8]. Europos Sàjungoje vykdoma suderinta mokesèiø politika, ir elektros energetikos sektoriaus liberalizavimo procesas yra glaudþiai susijæ su bendrosios rinkos kûrimu.
Vidaus elektros rinkos sukûrimas turi didelæ reikðmæ didinant Europos Sàjungos konkurencingumà. Europos Sàjungoje elektros energija yra svarbiausias antrinis energijos ðaltinis, turintis didelæ átakà pramonës ámoniø gamybos kaðtams, o elektros energetika – vienas
ið didþiausiø ekonomikos sektoriø, kurio apyvarta per metus sudaro apie 150 bilijonø eurø
[4, p. 1]. Bendras prekybos elektros energija lygis tarp valstybiø nariø yra apie 8 procentus,
o tai gerokai maþiau nei kituose ekonomikos sektoriuose [4, p. 8]. Todël siekiant uþtikrinti
vidaus elektros rinkos funkcionavimà yra bûtina skatinti prekybà elektros energija Europos
Sàjungos viduje, taip pat atsiþvelgiant á elektros energijos kaip prekës specifikà, nustatyti
specialø elektros energijos tiekimo apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu teisiná reguliavimà.
Pirmas þingsnis elektros rinkos liberalizavimo link buvo þengtas 1996 m. gruodþio 19
d. priëmus direktyvà dël elektros vidaus rinkos bendrøjø taisykliø [5, p. 2]. Joje buvo numatyta, kad iki 2010 m. valstybës narës turi visiðkai atverti savo elektros rinkas ir sukurti teisinæ
aplinkà visiems elektros energijos vartotojams laisvai pasirinkti tiekëjà.
Pastebëjus didþiulæ elektros rinkos liberalizavimo naudà ekonomikai, 2000 m. kovo
mën. Lisabonoje vykusiame Europos Virðûniø Tarybos susitikime buvo susitarta dël greitesnio valstybiø nariø elektros rinkø atvërimo, nei numatyta 1996 m. direktyvoje. Atsiþvelgiant á
ðá sprendimà 2003 m. buvo priimti du teisës aktai, susijæ su elektros rinkos liberalizavimu,
tai: nauja Direktyva dël elektros vidaus rinkos bendrøjø taisykliø [6] ir Reglamentas dël pasinaudojimo tinklais vykstant prekybai elektros energija tarp valstybiø nariø [7]. Direktyva numato, kad iki 2007 m. liepos 1 d. visi elektros energijos vartotojai turi turëti galimybæ pasirinkti tiekëjà, o nuo 2004 m. liepos 1 d. tokià galimybæ turi turëti visi vartotojai, naudojantys
elektros energijà komercinio pobûdþio reikmëms. Reglamentas skirtas reguliuoti elektros
energijos transportavimà vykstant prekybai elektros energija tarp valstybiø nariø.
Esminis laisvo prekiø ar paslaugø judëjimo uþtikrinimo veiksnys yra mokesèiø skirtumø, turinèiø átakos prekybai tarp valstybiø nariø, sumaþinimas [8, p. 210]. Europos Sàjunga neturi bendro mokesèiø politikos modelio, kiekviena valstybë narë savo mokesèiø sistemà turi kurti remdamasi direktyvomis, reglamentais ir kitais dokumentais. Taip kuriama
suderinta mokesèiø politika. Kiekviena valstybë narë turi taikyti tokià mokesèiø politikà, kuri
nesukeltø konkurenciniø iðkraipymø, uþtikrintø bendros rinkos funkcionavimà ir nediskriminaciná mokesèiø taikymà visiems ûkio subjektams [9, 204 p.]. Ypaè daug dëmesio skiriama
netiesioginiams mokesèiams (tarp jø ir pridëtinës vertës mokesèiui), nes skirtingas jø teisinis
reglamentavimas bei taikymas valstybëse narëse sukuria kliûtis laisvam paslaugø ir prekiø
judëjimui vidaus rinkoje bei konkurencijos sàlygø iðkraipymus [3, p. 9].
1987 m. Europos komisija pateikë pasiûlymà ágyvendinti pridëtinës vertës mokesèio
sistemà, pagal kurià prekiø ir paslaugø teikimas bûtø apmokestinamas jø kilmës valstybëje
[10, 4 p.], o mokestines pajamas ið prekiø tiekimo ir paslaugø teikimo apmokestinimo gautø
valstybë narë, kurioje prekës arba paslaugos vartojamos. Taèiau iki 1993 m. sausio 1 d., kai
buvo uþdrausta sienø kontrolë tarp valstybiø nariø, ðios pridëtinës vertës mokesèio sistemos
ágyvendinti nepavyko, todël buvo ávesta pereinamoji pridëtinës vertës mokesèio sistema, nu-
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statanti apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu taisykles vykstant prekybai tarp valstybiø
nariø.
Pereinamoji pridëtinës vertës mokesèio sistema numato, jog apmokestinimas vykdomas prekiø arba paslaugø vartojimo valstybëje narëje pagal joje galiojanèius tarifus ir apmokestinimo taisykles [3, p. 10–11]. Vadovaujantis ðia sistema, rinkos dalyviai susiduria su
penkiolika (netrukus susidurs su dvideðimt penkiais) skirtingø ástatymø ir procedûrø, susijusiø su pridëtinës vertës mokesèiu. Padëtá sunkina ir tai, kad ðios taisyklës ypaè sudëtingos
[11, p. 5].
2000 m. Komisija pasiûlë naujà pridëtinës vertës mokesèio strategijà, kaip tobulinti egzistuojanèià pridëtinës vertës mokesèio sistemà didinant bendradarbiavimà ir pasikeitimà
informacija tarp valstybiø nariø [3, p. 10–11]. Siekis ágyvendinti Europos Sàjungoje prekiø ir
paslaugø pridëtinës vertës mokesèio apmokestinimo jø kilmës valstybëje sistemà yra ilgalaikis tikslas [10, p. 5–6].
Siekiant pagerinti vidaus elektros rinkos funkcionavimà 2002 m. gruodþio 12 d. Europos komisija pateikë pasiûlymà [12] (jis buvo priimtas 2003 m. spalio 7 d. direktyva) [13]
pakeisti kai kurias teisës normas, reglamentuojanèias elektros energijos tiekimo apmokestinimà pridëtinës vertës mokesèiu, perkeliant elektros energijos tiekimo apmokestinimo vietà
nuo elektros energijos transportavimo pradþios á vartojimo taðkà. Ðiuo pakeitimu siekiama
eliminuoti problemas, susijusias su konkurencijos sàlygø iðkraipymu dël dvigubo apmokestinimo arba apmokestinimo iðvengimo vykstant prekybai elektros energija tarp valstybiø nariø [14, p. 8].
Specialios normos, skirtos reglamentuoti elektros energijos tiekimo apmokestinimà,
valstybiø nariø turi bûti ágyvendintos iki 2005 m. sausio 1 dienos. Todël tikslinga palyginti
ðiuo metu galiojantá elektros energijos tiekimo apmokestinimo teisiná reglamentavimà su
naujai priimtu bei atskleisti problemas, kurias siekiama iðspræsti naujuoju teisiniu reglamentavimu.

2. „Idealaus“ mokesèio poþymiai
Ðiame skyrelyje aptarsiu pagrindinius mokesèiø poþymius, kuriuos turi ákûnyti apmokestinimà reglamentuojanèios teisës normos. Vëliau elektros energijos tiekimo apmokestinimà reglamentuojanèiø teisës normø tinkamumà vertinsiu pagal jø galëjimà ágyvendinti ðias
visiems mokesèiams bûtinas savybes.
Dar 1776 m. A. Smitas savo knygoje „Tautø turtai“ iðdëstë keturis pagrindinius mokesèiø poþymius. Jie turi atspindëti asmens pajëgumà juos sumokëti; bûti aiðkûs ir nediskretiðki; patogûs mokëti; efektyviai administruojami ir nesukelti iðkraipymø ekonomikoje [15, p.
496–498].
Ðiuolaikinëje mokesèiø sistemoje mokestis yra laikoms „idealiu“, jei yra [16]:
1. Paprastas, aiðkus ir patogus. Mokesèiø mokëtojai turi lengvai suprasti, kokioms
aplinkybëms esant ir kiek jie turi sumokëti, kokie yra mokëjimo terminai, kaip mokëti. Mokëjimo bûdas turi bûti patogus mokesèiø mokëtojui. Neágyvendinus ðiø mokesèiui bûtinø poþymiø, mokesèiø mokëtojas atiduodamas mokesèiø administratoriaus valion, o tai yra korupcijos ir nelygybës prieþastis [15, p. 496–498].
2. Lankstus. Vienas ið apmokestinimo tikslø yra ekonomikos reguliavimas, todël
mokesèio struktûra ir tarifas turi bûti lengvai keièiami, keièiantis ekonominëms sàlygoms.
3. Efektyviai administruojamas. Mokesèiø administratoriaus iðlaidos administruojant
mokestá ir mokesèiø mokëtojo já mokant turi bûti kuo maþesnës.
4. Neutralus. Mokestis turi nesukelti ekonomikos iðkraipymø ir nedaryti átakos rinkos
dalyviø pasirinkimui.
5. Teisingas. Apmokestinami asmenys, kuriø padëtis vienoda, turi bûti traktuojami
vienodai.
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3. Elektros energijos tiekimo apmokestinimas pridëtinës
vertës mokesèiu
Prieð priimant naujàjà Tarybos direktyvà dël elektros energijos ir dujø tiekimo vietos
nustatymo taisykles [13], elektros energijos tiekimo apmokestinimà pridëtinës vertës mokesèiu reglamentavo bendrosios teisës normos, skirtos prekiø tiekimo apmokestinimui reguliuoti. Ðioje straipsnio dalyje siekiama atskleisti prieþastis, kurios lëmë bûtinybæ specialiomis teisës normomis reglamentuoti tam tikrus elektros energijos tiekimo apmokestinimo
pridëtinës vertës mokesèiu aspektus.
Pirmiausia atskleidþiamas elektros energijos tiekimo kaip pridëtinës vertës mokesèio
objekto specifiðkumas, aptariamos iðskirtinës elektros energijos savybës, turinèios reikðmës
jos apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu teisniam reglamentavimui. Daug dëmesio
skiriama kriterijø, pagal kuriuos nustatoma elektros energijos tiekimo vieta, bei reversinio
apmokestinimo sistemos teisinio reglamentavimo analizei. Taip pat apþvelgiama elektros
energijos importo apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu problematika.
3.1. Elektros energijos tiekimas – specifinis pridëtinës vertës mokesèio objektas
Elektros energijos tiekimas yra pridëtinës vertës mokesèio objektas. Tokià iðvadà galima padaryti iðanalizavus Ðeðtosios pridëtinës vertës mokesèio direktyvos [17] normas. Minëtos direktyvos 2 straipsnis nustato, kad vienas ið pridëtinës vertës mokesèio objektø yra
prekiø tiekimas, kai jas ðalies teritorijoje uþ atlyginimà tiekia apmokestinamas asmuo. Direktyvos 5 straipsnis elektros energijà priskiria materialiam turtui, o prekiø tiekimà apibrëþia
kaip teisës disponuoti materialiu turtu kaip jo savininkui perdavimà. Taigi elektros energijos
tiekimo apmokestinimà reglamentuoja teisës normos, skirtos reguliuoti prekiø tiekimo apmokestinimà.
Nors Ðeðtoji pridëtinës vertës mokesèio direktyva [17] elektros energijà priskiria materialiam turtui, taèiau negalima ignoruoti specifiniø fiziniø elektros energijos savybiø, kurios
yra nebûdingos materialiam turtui ir turi reikðmës elektros energijos apmokestinimo teisiniam reguliavimui, egzistavimà. Svarbu tai, kad daþnai neámanoma nustatyti faktinës elektros
energijos tiekimo vietos, t. y. jos transportavimo pradþios, taip pat fiziniai elektros energijos
srautai neatspindi sutartiniø santykiø tarp pardavëjo ir pirkëjo, pavyzdþiui, jei gamintojas,
esantis Pietø Europoje, parduoda elektros energijà vartotojui, esanèiam Ðiaurës Europoje,
tai nereiðkia, kad elektros energija, pagaminta Pietuose, nekeliaus á Ðiauræ. Be to, elektros
energija yra transportuojama laidais, o ne tradicinëmis transporto priemonëmis, todël
praktiðkai yra neámanoma pateikti tradiciniø prekiø transportavimà patvirtinanèiø dokumentø.
Iðskirtinës fizinës elektros energijos savybës lemia, kad kai kurios bendros prekiø tiekimo apmokestinimà pridëtinës vertës mokesèiu reguliuojanèios normos yra netinkamos reguliuoti elektros energijos tiekimo apmokestinimà dël galimybës jas skirtingai interpretuoti ir
taikyti. Ypaè tai akivaizdu nagrinëjant problemas, susijusias su elektros energijos tiekimo
vietos nustatymu.
3.2. Elektros energijos tiekimo vieta
Elektros rinkos liberalizavimas lëmë naujø rinkos dalyviø (elektros energijos birþø, nepriklausomø tiekëjø, brokeriø, laisvøjø vartotojø) atsiradimà [18]. Civiliniuose sandoriuose
tarp elektros rinkos dalyviø elektros energijos tiekimo vieta nustatoma atsiþvelgiant á tai, ar
pirkëjas perka elektros energijà savo vidaus poreikiams tenkinti, t. y. vartoti (galutinis vartotojas), ar perka jà norëdamas toliau perparduoti [12]. Galima iðskirti tris elektros energijos
tiekimo vietos nustatymo civiliniuose sandoriuose tipinius variantus:
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1. Kai elektros energijà perka galutinis vartotojas, nepriklausomai nuo to, ar elektros
energijos pardavëjas yra elektros energijos gamintojas, ar tiekëjas, elektros energijos tiekimo vieta yra laikoma riba, kur stovi vartotojo elektros energijos apskaitos
prietaisas ir prasideda vartotojo vidaus elektros tinklas.
2. Kai elektros energijos pardavëjas yra gamintojas ir ji perkama turint tikslà perparduoti, elektros energijos tiekimo vieta yra sutapatinama su generuojamos elektros
energijos patekimo á tinklà vieta, t. y. riba, kur baigiasi gamintojo vidaus ir prasideda
tinklø operatoriaus tinklas.
3. Kai elektros energijos pardavëjas ir pirkëjas yra asmenys, besiverèiantys elektros
energijos perpardavimu, elektros energijos tiekimo vieta nëra nustatoma, nes faktiniai elektros energijos srautai neatspindi sutartiniø ðaliø santykiø, o yra nukreipiami
tiesiai galutiniam vartotojui aplenkiant tarpininkus.
Ðeðtoji pridëtinës vertës mokesèio direktyva [17] nustato, kad sandoris vykstant prekybai tarp valstybiø nariø yra apmokestinamas toje valstybëje narëje, kur yra prekës, taip pat
ir elektros energijos, tiekimo vieta. Taigi elektros energija yra apmokestinama pagal valstybës narës, kurioje yra elektros energijos tiekimo vieta, nustatytus pridëtinës vertës mokesèio
tarifus, o pardavëjas daþnai susiduria su reikalavimu ásiregistruoti toje valstybëje narëje pridëtinës vertës mokesèio tikslais.
Didëjant elektros energijos prekybos apimtims tarp valstybiø nariø bûtina tiksliai ir nediskretiðkai reglamentuoti elektros energijos tiekimo vietos nustatymà ir taip uþtikrinti, kad
mokestis bûtø aiðkus, t. y. apmokestinami asmenys lengvai suprastø, kurioje valstybëje narëje, kokiais tarifais ir terminais bei kokiomis procedûromis vadovaudamiesi turi sumokëti
pridëtinës vertës mokestá, ir teisingas, t. y. sukurtø vienodas apmokestinimo sàlygas visiems
elektros rinkos dalyviams. Valstybëse narëse skirtingas teisës normø, numatanèiø elektros
energijos tiekimo vietà, interpretavimas sukelia dvigubo elektros energijos tiekimo apmokestinimo ar apmokestinimo iðvengimo atvejus, o tai susijæ su konkurenciniø sàlygø bendrojoje rinkoje iðkraipymu ir rinkos dalyviø nelygybe.
3.2.1. Elektros energijos tiekimo vieta pagal Šeštąją pridėtinės
vertės mokesčio direktyvą
Kriterijus, kuriais remiantis nustatoma prekiø tiekimo vieta, reglamentuoja Ðeðtosios
pridëtinës vertës mokesèio direktyvos 8 straipsnis. Prekiø tiekimo vietos nustatymui turi
reikðmës, ar tiekiamos prekës yra gabenamos, ar ne. Jei tiekiamos prekës gabenamos, laikoma, kad prekiø tiekimas ávyko ten, kur prasidëjo ðiø prekiø gabenimas. Jei tiekiamos prekës neturi bûti gabenamos, laikoma, kad prekiø tiekimas ávyko ten, kur ðios prekës buvo tuo
momentu, kai ávyko jø tiekimas.
Taikant ðias normas elektros energijos tiekimo vietos nustatymui dël jos specifiniø savybiø iðkyla daugelis neaiðkiø ir skirtingo interpretavimo galimybiø. Pirma, elektros energija
nëra transportuojama tradicinëmis priemonëmis, todël vienose valstybëse narëse elektros
energijos tiekimas yra siejamas su gabenimu, kitose laikoma, kad elektros energija nëra gabenama. Lietuvos Respublikos pridëtinës vertës mokesèio ástatymas elektros energijos tiekimà prilygina kroviniø veþimui [19]. Antra, netgi priëmus vienà pozicijà, kad elektros energija yra transportuojama, lieka neaiðkumø, nes daþnai negalima nustatyti elektros energijos
transportavimo pradinës vietos bei susieti fiziniø elektros energijos srautø su sutartiniais
santykiais. Ði problema ypaè aktuali, kai prekyba vyksta tarp didmenininkø, kurie tarpusavyje prekiauja elektros energija ne vartoti jà savo poreikiams, bet siekdami parduoti [12].
Ðeðtosios pridëtinës vertës mokesèio direktyvos XVI a dalis nustato pereinamojo laikotarpio priemones dël prekybos tarp valstybiø nariø apmokestinimo [20]. Laikant, kad
elektros energijos tiekimas vyksta transportuojant elektros energijà, jos apmokestinimà reglamentuoja 28c straipsnio A dalis. Vadovaujantis ðiuo straipsniu valstybë narë pridëtinës
vertës mokesèiu neapmokestina elektros energijos, kurios pardavëjo ar jo prekes ásigyjanèio
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asmens vardu yra iðsiunèiamos arba iðgabenamos ið valstybës narës teritorijos, siekiant jas
pristatyti kitam apmokestinamajam asmeniui arba neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, kuris veikia kitoje valstybëje narëje nei valstybë narë, ið kurios prekës iðsiunèiamos
arba iðgabenamos.
Ðiuo atveju elektros energija bûtø apmokestinama valstybëje narëje, kurioje yra jos
pirkëjas. Taèiau norëdamas pasinaudoti ðia taisykle tiekëjas turi pateikti elektros energijos
transportavimo á kità valstybe naræ dokumentus, o tai praktiðkai neámanoma, nes elektros
energija nëra transportuojama tradicinëmis transporto priemonëmis. Analizuojant Airijos pridëtinës vertës mokesèio teisës aktø komentarà dël prekiø tiekimo á kità valstybæ naræ visi iðvardyti dokumentai, kuriuos turi pateikti prekiø tiekëjas, tam kad nebûtø apmokestinamas
pridëtinës vertës mokesèiu ðalyje, ið kur prekës yra tiekiamos, o prekiø tiekimo ir apmokestinimo vieta bûtø laikoma ðalis, á kurià tiekiamos, yra susijæs su gabenimu tradiciniu transportu [21].
Atlikta teisës normø analizë leidþia pagrástai daryti iðvadà, kad prekiø tiekimo vieta nustatoma pagal fizinæ prekës buvimo vietà, o jos transportavimas árodomas tradiciniais transportavimo dokumentais. Taèiau elektros energija nëra transportuojama tradicinëmis priemonëmis, ir jos fizinës buvimo vietos daþnai neámanoma nustatyti. Dël ðiø prieþasèiø bendros teisës normos, apibrëþianèios prekiø tiekimo vietos nustatymo kriterijus, yra netinkamos elektros energijos tiekimo vietai nustatyti. Jø taikymas sukelia daug neaiðkumø ir skirtingo interpretavimo galimybiø, tiekimo vietos nustatymo kriterijai tampa daugiaprasmiai ir
skirtingai taikomi valstybëse narëse. Taip yra paþeidþiamas mokesèio aiðkumo ir teisingumo
principas.
3.2.2. Naujas elektros energijos tiekimo vietos nustatymo teisinis
reglamentavimas
Tarybos direktyva dël elektros energijos ir dujø tiekimo vietos nustatymo taisykliø [13]
papildë Ðeðtosios pridëtinës vertës mokesèio direktyvos 8 straipsnio pirmà dalá d ir e punktais. Direktyvoje atskirai reglamentuoti du elektros energijos tiekimo atvejai, t. y. kai elektros
energija tiekiama kitam tiekëjui, turinèiam tikslà jà perparduoti, ir kai elektros energija tiekiama galutiniam vartotojui.
Europos komisijos pateiktame pasiûlyme dël elektros energijos tiekimo vietos buvo
numatyta, kad tais atvejais, kai elektros energija yra tiekiama apmokestinamam asmeniui,
kuris perka elektros energijà turëdamas tikslà jà parduoti, elektros energijos tiekimo vieta yra
pirkëjo buveinës arba padalinio, vykdanèio elektros energijos pirkimà, ásikûrimo vieta, o nesant tokios vietos, gyvenamoji vieta [12]. Ðiuo atveju kyla neaiðkumø, jei elektros energijos
pirkëjas perka elektros energijà ir vartoti, ir perparduoti. Ðis klausimas ypaè aktualus kalbant
apie municipalinius elektros energijos tiekëjus, kurie perka elektros energijà siekdami jà perparduoti gyventojams, taip pat daug elektros energijos naudoja savo reikmëms ir patalpoms, gatvëms apðviesti. Todël priimant direktyvà buvo apibrëþta, kad ðis punktas taikomas
tik tuo atveju, kai pirkëjo pagrindinë veikla yra elektros energijos perpardavimas, o jo paties
poreikiams tenkinti yra naudojamas nedidelis elektros energijos kiekis.
Direktyvos 8 straipsnio e punktas reglamentuoja elektros energijos tiekimo vietos nustatymà d punkte neaptartais atvejais. Jis susijæs su elektros energijos pardavimu galutiniam
vartotojui. Elektros energijos tiekimo vieta galutiniam vartotojui yra ten, kur ji naudojama.
Daþniausiai tai vieta, kur stovi elektros energijos apskaitos prietaisas. Galimi atvejai, kai pagal sutartá nupirktas elektros energijos kiekis nëra sunaudojamas ir apskaitos prietaisai jo
neapskaito, tokiu atveju elektros tiekimo vieta yra reglamentuojama taip pat kaip ir d punkte,
t. y. pirkëjo buveinës arba padalinio vieta, o jø nesant – gyvenamoji vieta.
Pagal naujàjà direktyvà, kai gamintojas arba tiekëjas parduoda elektros energijà pirkëjui, esanèiam kitoje valstybëje narëje, tiekimo vieta yra valstybëje narëje, kur yra ásikûræs
pirkëjas, ir ðio sandorio pagrindu tiekiama elektros energija nebus apmokestinama pridëti152

nës vertës mokesèiu valstybëje, ið kurios elektros energija tiekiama. Kai Europos Sàjungoje
esantis gamintojas parduoda elektros energijà pirkëjui, esanèiam uþ Europos Sàjungos ribø,
elektros energijos tiekimo vieta yra uþ Europos Sàjungos ribø, ir ðio sandorio pagrindu atsirandantis elektros energijos tiekimas nebus apmokestinamas pridëtinës vertës mokesèiu
Europos Sàjungoje. Taèiau tolesnis ðios elektros energijos perpardavimas atgal á kurià nors
ðalá bus apmokestintas pridëtinës vertë mokesèiu toje valstybëje narëje, kurioje ji vartojama.
Ðiø sandoriø atveju mokesèiø administratoriai neturëtø reikalauti tradiciniø dokumentø, árodanèiø elektros energijos tiekimà á kità valstybæ naræ ar uþ Europos Sàjungos ribø. Turëtø
pakakti dokumentø, kaip ir paslaugø teikimo atveju, árodanèiø, kad elektros energijos pirkëjas yra ásikûræs kitoje valstybëje narëje arba uþ Europos Sàjungos ribø [12].
Atlikæ teisës normø analizæ galime daryti iðvadà, kad naujas energijos tiekimo vietos
nustatymo teisinis reglamentavimas nustato aiðkius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma tiekimo vieta, bei uþtikrina, kad elektros energija yra apmokestinama toje valstybëje narëje, kur
ji naudojama. Ðiuo atveju kriterijus, kurio pagrindu yra nustatoma elektros energijos tiekimo
vieta, yra ne energijos fiziniai srautai, o pirkëjo ásikûrimo arba gyvenamoji vieta arba faktinë
elektros energijos vartojimo vieta. Toks elektros energijos tiekimo vietos nustatymas padaro
apmokestinimo sàlygas aiðkesnes ir nediskretiðkas ir sukuria teisiná tikrumà rinkos dalyviø
santykiuose.
Vienas ið pagrindiniø ðio teisinio reglamentavimo trûkumø yra tai, kad elektros energijos pardavëjas turi þinoti, kokiam tikslui (vartoti ar perparduoti) pirkëjas perka elektros energijà arba koks elektros energijos vartojimo ir perpardavimo santykis. Tokio pobûdþio neaiðkumai mokesèiø srities teisës aktuose nepageidaujami.
Pasaulyje svarstoma galimybë panaðiu principu apmokestinti elektroninës prekybos
bûdu tarptautiniu mastu teikiamas paslaugas arba nematerialø turtà. Pagrindinis Otavos
apmokestinimo schemos principas yra tai, kad tarptautinë elektroninë prekyba bûtø apmokestinama toje ðalyje, kur ji realiai vartojimas [22, p. 3]. Apmokestinimas vartojimo ðalyje uþtikrins vienodà pridëtinës vertës mokestá tai paèiai prekei toje paèioje rinkoje. Ði koncepcija
svarbi, kadangi yra susijusi su mokesèiø neutralumo principu [22, 11 p.]. Europos Sàjungoje
ðis elektroniniø paslaugø apmokestinimo principas reglamentuojamas 2002/38/EC Tarybos
direktyva ir pradëjo funkcionuoti nuo 2003 m. liepos 1 dienos.
3.3. Asmuo, privalantis sumokëti pridëtinës vertës mokestá
Pakeitus elektros tiekimo vietà labai svarbu nustatyti reversinio apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu taisykles. Prieðingu atveju kiekvienas elektros energijos tiekëjas, tiekiantis elektros energijà á kità valstybæ naræ, bus priverstas joje registruotis mokestiniais
tikslais [12]. Europos komisija savo pasiûlyme pateikë dvi reversinio apmokestinimo taisykles, kurios taikomos atsiþvelgiant á tai, kokiais tikslais perkama elektros energija – vartoti ar
perparduoti.
1. Jei elektros energija yra perkama turint tikslà perparduoti, o elektros energijà tiekia
apmokestinamas asmuo, ásikûræs kitoje valstybëje narëje, elektros energijos pirkëjas, kuris yra apmokestinamas asmuo, yra atsakingas uþ mokesèio sumokëjimà.
2. Jei elektros energija yra perkama galutiniam vartotojui, elektros energijos tiekëjas
yra atsakingas uþ mokesèio sumokëjimà. Taèiau jei elektros energijos tiekëjas yra
neásiregistravæs mokestiniais tikslais valstybëje narëje, kurioje tiekia elektros energijà
galutiniam vartotojui (apmokestinamam asmeniui), ðioje valstybëje narëje gali bûti
nustatyta, jog pirkëjas yra atsakingas uþ pridëtinës vertës mokesèio sumokëjimà.
Nagrinëjant Europos komisijos pasiûlymà buvo nustatyta, kad valstybës narës gali
skirtingai interpretuoti teisæ paskirti pirkëjà atsakingà uþ pridëtinës vertës mokesèio sumokëjimà, o tai taip pat iðkraipytø konkurencines sàlygas tarp valstybiø nariø. Tokia apmokestinimo tvarka paþeistø vienà ið esmingiausiø mokestiniø principø, t. y. apmokestinimas negali
bûti dviprasmis, ypaè reglamentuojant toká svarbø aspektà, kaip ir kas turi mokëti [18].
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Buvo siekiama iðvengti tokiø situacijø, kai tiekëjas kitoje nei jis registruotas valstybëje
narëje turi daug vartotojø, o valstybë narë, pasinaudodama diskrecijos teise, vieniems pirkëjams perkelia mokesèio naðtà, o kitiems – ne. Taip pat yra atvejø, kai valstybës narës keièia savo nuostatà dël pareigos apmokëti perkëlimo pirkëjui. Valstybëms narëms nepasinaudojus teise perkelti mokesèiø naðtà pirkëjui, pardavëjas bûtø priverstas registruotis pridëtinës vertës mokesèio tikslais valstybëje narëje, kur prekë vartojama, o ðiais teisës aktø pakeitimais kaip tik ir siekiama to iðvengti. Taip pat dël tokio reguliavimo valstybëse narëse gali
susidaryti skirtinga teisinë situacija. Ji tik sukeltø elektros energijos tiekëjø netikrumo jausmà
ir neskatintø prekybos.
Siekiant iðvengti anksèiau minëtø nesklandumø naujoji direktyva [13], papildydama 21
straipsnio 1 dalá 28(g) straipsnio versija, nustatë, kad asmuo, kuris yra registruotas valstybëje narëje pridëtinës vertës mokesèio tikslais ir kuriam elektros energija yra tiekiama, yra
atsakingas uþ mokesèiø sumokëjimà, jei tiekëjas nëra ásiregistravæs toje valstybëje narëje.
Vadinasi, elektros energijos pirkëjas yra atsakingas uþ mokesèio sumokëjimà (nepriklausomai nuo to, kokiam tikslui jis perka elektros energijà), jei jisai yra registruotas valstybëje narëje pridëtinio vertës mokesèio tikslais, o pirkëjas nëra ásikûræs valstybëje narëje, kurioje tiekiama.
Galima teigti, kad tokia asmens, privalanèio sumokëti mokestá, nustatymo taisyklë yra
labai paþangi. Pirma, elektros energijos tiekëjas yra daugeliu atveju atleidþiamas nuo bûtinybës registruotis kitoje valstybëje narëje pridëtinës vertës mokesèio tikslais, o tai sutaupo
pinigø ir laiko, t. y. pasiekiamas tikslas, kad mokant mokestá mokesèio mokëtojo iðlaidos
bûtø kuo maþesnës ir já mokëti bûtø kuo patogiau. Antra, jis yra teisingas, nes elektros rinkos dalyviai, kuriø padëtis vienoda, traktuojamami vienodai. Treèia, jis yra aiðkus, nes suformuluoti aiðkûs kriterijai, kas turi mokëti mokestá. Dël iðvardytø prieþasèiø galime daryti iðvadà, kad toks pridëtinës vertës mokesèio teisinis reglamentavimas skatins prekybà tarp
valstybiø nariø.
3.4. Elektros energijos importas
Dar vienas aspektas, kurá reikia aptarti, tai – importo apmokestinimas. Atsiþvelgiant á
tai, kad valstybiø nariø elektros energijos perdavimo sistemos yra sujungtos su treèiøjø
valstybiø sistemomis, o elektros energija teka pasirinkdama kelià, kuriame sutinka maþiausià
pasiprieðinimà, valstybës papildomai keièiasi energijos srautais, nieko bendro neturinèiais
su realiu jos tiekimu. Elektros energijos srautai apskaitomi jiems kertant valstybiø sienas, todël pagal Ðeðtosios pridëtinës vertës mokesèio direktyvos 7 straipsná jie yra laikomi importu
netgi tada, kai nëra tiesioginio ryðio tarp ðiø energijos srautø ir sutartiniø santykiø tarp elektros energijos gamintojø, tiekëjø ir vartotojø.
Siekiant iðvengti dvigubo apmokestinimo (elektros energijos importo ir elektros energijos tiekimo), elektros energijos importas turëtø bûti neapmokestinamas [12]. Ði nuostata
ágyvendinta papildþius Ðeðtosios pridëtinës vertës mokesèio direktyvos 14 straipsnio 1 dalá k
punktu, nurodant, kad elektros energijos importas yra neapmokestinamas.

Iðvados
1. Siekiant pagerinti vidaus elektros rinkos funkcionavimà buvo pakeistas elektros
energijos tiekimo apmokestinimo pridëtinës vertës mokesèiu teisinis reglamentavimas, perkeliant elektros energijos tiekimo apmokestinimo vietà nuo elektros energijos tiekimo á vartojimo taðkà. Ðiuo pakeitimu siekiama paðalinti problemas, susijusias su konkurencijos sàlygø iðkraipymu dël dvigubo apmokestinimo, arba iðvengti apmokestinimo, kai tarp valstybiø
nariø vyksta prekyba elektros energija.
2. Mokestis yra laikomas „idealiu“, jei yra paprastas, aiðkus, patogus, lankstus, efektyviai administruojamas ir neutralus.
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3. Ðeðtoji pridëtinës vertës mokesèio direktyva elektros energijà priskiria materialiam
turtui, taèiau iðskirtinës fizinës elektros energijos savybës lemia, kad kai kurios bendros prekiø tiekimo apmokestinimà pridëtinës vertës mokesèiu reguliuojanèios normos yra netinkamos reguliuoti elektros energijos tiekimo apmokestinimà, nes jas galima skirtingai interpretuoti ir taikyti. Ypaè tai akivaizdu nagrinëjant problemas, susijusias su elektros energijos tiekimo vietos nustatymu.
4. Prekiø tiekimo vieta nustatoma pagal fizinæ prekës buvimo vietà, o jos transportavimas árodomas tradiciniais transportavimo dokumentais. Taèiau elektros energija nëra transportuojama tradicinëmis priemonëmis ir jos fizinës buvimo vietos daþnai neámanoma nustatyti. Dël ðiø prieþasèiø bendros teisës normos, apibrëþianèios prekiø tiekimo vietos nustatymo kriterijus, yra netinkamos elektros energijos tiekimo vietai nustatyti. Jø taikymas sukelia
daug neaiðkumø ir skirtingo interpretavimo galimybiø, tiekimo vietos nustatymo kriterijai neaiðkûs ir skirtingai taikomi valstybëse narëse. Taip paþeidþiami mokesèio aiðkumo ir teisingumo principai.
5. Naujas energijos tiekimo vietos nustatymo teisinis reglamentavimas nustato aiðkius
kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatoma tiekimo vieta, bei uþtikrina, kad elektros energija
yra apmokestinama toje valstybëje narëje, kur ji realiai vartojama. Ðiuo atveju kriterijai, kuriø
pagrindu nustatoma elektros energijos tiekimo vieta, yra ne energijos fiziniai srautai, o pirkëjo ásikûrimo ar gyvenamoji vieta arba faktinë elektros energijos vartojimo vieta. Toks elektros energijos tiekimo vietos nustatymas padaro apmokestinimo sàlygas aiðkesnes ir nediskretiðkas bei sukuria teisiná tikrumà rinkos dalyviø santykiuose.
6. Naujàja direktyva áteisinta reversinio apmokestinimo sistema vykstant prekybai elektros energija tarp ðaliø nariø yra labai paþangi. Pirma, elektros energijos tiekëjas daugeliu atveju atleidþiamas nuo bûtinybës registruotis kitoje valstybëje narëje pridëtinës vertës mokesèio tikslais, o tai sutaupo pinigø ir laiko, t. y. pasiekiamas tikslas, kad mokant mokestá
mokesèio mokëtojo iðlaidos bûtø kuo maþesnës ir já mokëti bûtø kuo patogiau. Antra, jis yra
teisingas, nes elektros rinkos dalyviai, kuriø padëtis vienoda, traktuojami vienodai. Treèia, jis
yra aiðkus, nes numatyti aiðkûs kriterijai, kas turi mokëti mokestá. Dël iðvardytø prieþasèiø
galime daryti iðvadà, kad toks pridëtinës vertës mokesèio teisinis reglamentavimas skatins
prekybà tarp valstybiø nariø.
7. Siekiant iðvengti dvigubo elektros energijos apmokestinimo, t. y. elektros energijos
importo ir elektros energijos tiekimo, elektros energijos importas pridëtinës vertës mokesèiu
neapmokestinamas.
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SUMMARY
Electricity trade among the EU Member States increases because of electricity market
liberalization and rapid development of new technologies. As a result, new trends in the development
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of social relations occur which have to be regulated taking into consideration their nature, the
economical and political significance. This paper aims to study the necessity to regulate taxation of
electricity supply by value added tax in terms of specific legal norms in the European Union. The
processes of electricity market liberalization and specific physical characteristics of electrical energy
cause this necessity. When Lithuania becomes a member of the European Union, the issue of
electrical energy taxation will become relevant, as new possibilities for electrical energy trade with the
other EU Member States will be opened.
The first part of the paper points out the correlation among the processes of electricity market
liberalization, the tax policy and the creation of the EU’s single market. The importance of the
creation of electricity market in order to strengthen the EU competitiveness is emphasized. The main
stages in the process of electricity market liberalization are discussed. This part also deals with
different aspects of the regulation and the significance of harmonization of value added tax among
the EU Member States for the creation of the EU’s single market.
The second part of the paper is devoted for the analysis of tax features, which have to be
implemented by the legal regulation. Such an analysis is necessary because the suitability of legal
norms, which regulate the taxation of electricity supply, is estimated according to their ability to
accomplish these indispensable features of taxation.
The analysis of the legal norms, which regulate some particular aspects of electricity supply
taxation, is revealed in the third part of the paper. The specificity of electricity supply as a subject of
value added tax and specific physical characteristics of electrical energy, which deal with its legal
regulation in terms of electricity supply taxation, are discussed. The main focus is made on the
analysis of legal norms, which define the place of electricity supply. A comparative analysis of legal
regulation, where the criteria used to determine the place of goods and electrical energy supply are
distinguished, is carried out and their practical application problems in electricity trade among the
EU Member States are discussed.
The legal regulation of the reverse charge is discussed. This system enables to shift the burden
of taxation from suppliers to customers. In this way a supplier is released from various procedures
related to value added tax, which must be performed in the process of selling electrical energy to
customers belonging to another Member State.
The legal regulation of electricity import taxation is also shortly reviewed in this article.
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