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Bankams, draudimo, kitų finansinių paslaugų grupėms PVM didina sąnaudas. Juditos
Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vytautas V. Žeimantas „Verslo žinios“
Finansų institucijoms Europos Sąjungoje gali tekti pertvarkyti savo paslaugų centrus, nes jie
sulaukė nepalankaus ESTT sprendimo.
Iki šiol buvo įprasta, kad bankai, draudimo bendrovės tokias sritis kaip personalo valdymas, IT
sistemų vystymas ir kitas sutelkdavo atskiroje grupės bendrovėje.
Ramūnas Plaušinis, UAB „TaxCube“ asocijuotasis partneris, pabrėžia, kad visiems grupės
nariams tenkantys kaštai sukaupiami vienoje grupės įmonių, o vėliau juos pagal grupės vidaus
patvirtintas taisykles padengia kiekvienas grupės narys. Tokia struktūra palanki ne tik dėl
organizacinių dalykų, bet ir dėl mokesčių.
„Jeigu tokia grupė atitinka PVM direktyvoje ir šalies PVM įstatyme numatytas sąlygas, bankai
sąskaitas tokiai savo grupės įmonei gali išrašyti be PVM“, – teigia p. Plaušinis. Finansų
institucijoms gauti sąskaitas be PVM svarbu, nes, kitaip nei kiti verslai, jos nėra PVM
mokėtojos, todėl negali atskaityti pirkimo sąskaitose iškirto PVM – 21% PVM tarifas nugula į
jų sąnaudas.

Buvo galima išvengti
Dr. Mindaugas Lukas, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotasis teisininkas, nurodo,
kad bankams, draudimo, kitų finansinių paslaugų grupėms, taip pat sveikatos ar švietimo
paslaugų teikėjams PVM dažnai yra galvos skausmas. Teikdami PVM neapmokestinamas
paslaugas, jie negauna galimybės atskaityti pirkimo PVM, susijusio su įsigyjamomis prekėmis
ir paslaugomis, reikalingomis jų pačių paslaugoms teikti.
Anot p. Luko, tai apima ne tik elektrą, vandenį ar internetą, bet ir iš šalies įsigyjamas
žmogiškųjų išteklių reikalaujančias paslaugas: buhalterinės apskaitos, skambučių centrų,
informacinės infrastruktūros priežiūros, rutininių procesų administravimo ir pan. Dėl jų
sumokamas PVM kaip sąnaudos tampa papildoma savikainos dalimi.
„Paradoksas, kad šios įmonės, jei pačios įdarbintų personalą, jokių papildomų PVM kaštų
nepatirtų, o kai už šias žmogiškąsias paslaugas mokama išoriniam paslaugų teikėjui, PVM
atsiranda kaip papildomos sąnaudos“, – apmokestinimo skirtumus aiškina p. Lukas.
Ilgą laiką šios papildomos PVM naštos buvo galima išvengti naudojantis ES PVM direktyvoje
numatytu grupės režimu, tokia galimybė įrašyta ir į Lietuvos PVM įstatymą.
Šiuo režimu besinaudojantys paslaugų centrai grupės nariams sąskaitas už savo paslaugas
galėjo išrašyti be PVM. Taip buvo užtikrinamas neutralumas: PVM neatsirasdavo,
nepriklausomai nuo to, ar tas pats asmuo (buhalteris ar IT specialistas) buvo įdarbintas
kiekvienoje iš PVM neapmokestinamas paslaugas teikiančios grupės įmonėje, ar tiesiog šias
įmones aptarnaujančiame grupės paslaugų centre.
Tačiau 2017 09 21 ESTT nusprendė (bylos C-605/15 (Aviva) ir C-326/15 (DNB Banka)), kad
tokį PVM režimą galima taikyti tik tuomet, kai grupė vykdo su kultūra, socialine globa ir
panašiais dalykais susijusias veiklas.

Perskaičiuoti negali
Saulius Abraškevičius, „Swedbank“ atstovas spaudai, pabrėžia, kad bankas ruošiasi skelbti šių
metų trečiojo ketvirčio rezultatus, todėl iki spalio 25 d. negali komentuoti šio klausimo. Esą
tokia yra „Swedbank“ grupės politika.
Tomas Filipavičius, „Danske Bank“ grupės mokesčių atitikties užtikrinimo specialistas, teigia,
kad, banko vertinimu, ESTT sprendimai DNB banko ir „Avivos“ bylose tiesioginės įtakos
„Danke Bank“ grupei neturės.
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„Grupė nesinaudoja atleidimu nuo PVM pagal nepriklausomų grupių režimą, todėl šie
sprendimai niekaip nepaveiks paslaugų teikimo grupei iš Lietuvoje esančių paslaugų centrų“,
– teigia p. Filipavičius. „Danske Bank“ paslaugų centras yra filialas, todėl jam įtakos ESTT
sprendimas neturės.

Hedwig Meidra, „Luminor“ grupės korporatyvinės komunikacijos vadovė, taip pat pabrėžia,
kad ESTT sprendimas neturės įtakos „Luminor“ veiklai. Anot p. Meidros, minimas ES PVM
direktyvos 132 straipsnio 1 dalies f punktas, leidžiantis naudotis nepriklausomos grupės
režimu, nebuvo taikomas nė viename „Luminor“ bankų Baltijos šalyse.
„Nepriklausomos grupės režimas yra labai specifinis ir komplikuotas mokesčių optimizavimo
būdas. Norint jį pritaikyti, reikalingas mokesčių inspekcijos pritarimas“, – pabrėžia p. Meidra.
Ponas Lukas atkreipia dėmesį į ESTT pasisakymą, kad mokesčių administratorius, remdamasis
šiuo nauju ESTT aiškinimu, negali iš naujo vertinti jau pasibaigusių mokestinių laikotarpių ir
perskaičiuoti mokesčių šioms grupėms. Anot jo, iš mokesčio mokėtojo, kuris nori naudotis šia
lengvata, jokio formalaus veiksmo nereikalaujama.
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