Dėl pašto siunta siunčiamų prekių muitinės vertės nustatymo
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 gegužės 1 d. įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui (Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, toliau – SMK), ir jo įgyvendinimo aktui (Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 2447/2015, toliau – SMK ĮA), iš dalies pasikeitė pašto siunta siunčiamų prekių muitinės
vertės nustatymo tvarka.
Tačiau pasikeitimai muitinės vertės nustatymo srityje neturėjo įtakos PVM lengvatų ir atleidimo nuo muitų
taikymo sričiai (tai atskira reglamentavimo sritis) – neapmokestinimo ribos ir toliau skaičiuojamos nuo savosios
vertės, kuri yra faktiškai sumokėta arba mokėtina prekių, gabenamų vienoje siuntoje, kaina, į kurią
neįskaičiuojamos siuntimo, įpakavimo ir draudimo išlaidos.
Visas nedidelės vertės prekių siuntas, t. y. tas, kurių savoji vertė kiekvienoje siuntoje neviršija 150 eurų,
išsiųstas iš trečiosios šalies gavėjui ES, ir toliau leidžiama įvežti be importo muitų. Nuo importo muitų
neatleidžiami alkoholio gaminiai, kvepalai ir tualetiniai vandenys, tabakas ir tabako gaminiai. Importo PVM
neapmokestinamos prekės, kurių bendra vertė neviršija 22 eurų, išskyrus etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus,
apdorotą tabaką ir etilo alkoholio turinčius skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus). Daugiau
informacijos rasite čia.
Jei atsižvelgus į siuntų savąją vertę, lengvata netaikytina, vadovaujantis SMK 70 straipsniu, prekėms (tarp jų ir
siunčiamų pašto siunta) nustatoma muitinė vertė, kurios pagrindas visų pirma yra sandorio vertė, tai yra kaina,
faktiškai sumokėta arba mokėtina už prekes, parduodamas eksportui į Sąjungos muitų teritoriją, kuri prireikus
patikslinama.
Remiantis SMK ĮA 139 straipsniu, pašto mokesčiai (išskyrus Sąjungos muitų teritorijoje taikomus papildomus
pašto mokesčius), susiję su pašto siunta siunčiamų prekių pristatymu į jų paskirties vietą, įskaitomi į šių prekių
muitinę vertę.
Nuo 2016 m. gegužės 1 d. nebeliko pašto siunta siunčiamoms nekomercinio pobūdžio prekėms buvusios
išimties, susijusios su jų gabenimo išlaidų neįskaitymu į muitinę vertę, todėl visais atvejais, kai prekės nėra
lengvatų ir atleidimo nuo muitų taikymo objektas, minėtų prekių pristatymo išlaidos privalo būti įtraukiamos į
prekių muitinę vertę.

