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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE IMPORTO PVM LENGVATOS
PANAIKINIMĄ, SAVARANKIŠKĄ PREKIŲ SIUNTOSE DEKLARAVIMĄ IR KT.
(informacija nuolat papildoma)
Kas pasikeis liepos 1 dieną, kai bus panaikinta importo PVM lengvata?
Iki liepos 1 dienos gyventojams visoje Europos Sąjungoje taikoma lengvata – už prekes,
parsisiunčiamas siuntose iš trečiųjų šalių, jei jų savoji vertė neviršija 22 eurų, nereikia mokėti importo
PVM. Nuo liepos 1 dienos visose ES valstybėse narėse ši lengvata yra panaikinama, tai reiškia, kad
importo PVM reikės mokėti už visas nuo 0,01 euro vertės siuntose iš trečiųjų šalių parsisiunčiamas
prekes.
Pokyčiai inicijuoti siekiant užtikrinti sąžiningą verslo konkurenciją (dėl netaikomo importo PVM
trečiųjų šalių verslininkai turėjo mokestinį pranašumą, jų prekės buvo pigesnės) ir apsaugoti ES rinką,
prekybininkus ir gamintojus.
Ar reikės šias prekes deklaruoti?
Taip, apmokestinus šios kainų kategorijos prekes jas bus privaloma deklaruoti pateikiant muitinei
deklaraciją.
Kas deklaruos prekes siuntose?
Jei už prekę iš karto nebus sumokėtas importo PVM, tuomet prekes deklaruos arba pašto paslaugų
teikėjas/skubių siuntų vežėjas, arba, jei pageidaus, pats pirkėjas iš anksto apie tai informavęs prekės
vežėją.
Kaip galėsiu savarankiškai deklaruoti prekes ir už jas sumokėti mokesčius?
Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos kliento portale (iMDAS) reikės užpildyti supaprastintą
deklaraciją, sistema paskaičiuos mokėtinus mokesčius ir siuntos gavėjas galės iš karto juos sumokėti.
Ką turėsiu padaryti, kad galėčiau savarankiškai deklaruoti prekes?
Pirmiausia – Bendro naudotojų valdymo portale (BAP), prisijungus per Elektroninius valdžios vartus,
susikurti paskyrą. Antrasis žingsnis – gauti ekonominės veiklos vykdytojo (EORI) kodą. Kai jis bus
suteiktas, galėsite patys deklaruoti savo mažos, t. y. nuo 0,01 euro iki 1 tūkst. eurų, vertės siuntas.
Kas yra EORI kodas?
EORI (ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo) kodas – tai Sąjungos muitų
teritorijoje unikalus identifikavimo kodas, kurį suteikia muitinė. Pagal šį kodą asmuo yra
atpažįstamas Lietuvos muitinės informacinėse sistemose. EORI kodas suteikiamas vieną kartą, ši
paslauga yra nemokama, jei žmogus pats (ne per tarpininkus) kreipiasi į teritorinę muitinę.
Norint gauti EORI kodą reikia užpildyti prašymą (formą rasite čia) ir pateikti jį teritorinei muitinei.
Ar turėsiu pranešti mano siuntą gabenančiai įmonei, jog ketinu deklaruoti savo siuntą pats?
Jeigu ketinsite patys deklaruoti savo prekes siuntose, turėsite iš anksto informuoti apie tai siuntos
vežėją jo nurodytu būdu. Jei vežėjo neinformuosite, jis prekes deklaruos automatiškai. Tačiau už šią
paslaugą turėsite sumokėti.

Jei iš trečiosios šalies man atsiunčia dovaną, ar turėsiu ją deklaruoti ir susimokėti mokesčius?
Tokias prekes (dovanas) taip pat reikės deklaruoti pateikiant muitinės deklaraciją, tačiau nereikės
mokėti importo mokesčių jei jos atitiks visus šiuos reikalavimus:
• siuntose atsiunčiamos nekomercinio pobūdžio prekės, t y. prekės asmeniniam naudojimui;
• jų tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra fiziniai asmenys;
• jos siunčiamos neatlygintinai ir nereguliariai;
• vienoje siuntoje siunčiamų prekių bendra vertė neviršija 45 eurų.
Kokie mokesčiai už mano prekes siuntose gali būti paskaičiuoti?
Prekės, priklausomai nuo jų vertės ir pobūdžio, gali būti apmokestinamos importo muito mokesčiu,
akcizu ir importo PVM. Jei savarankiškai pildysite deklaraciją, visus mokesčius apskaičiuos sistema.
Kokia atsakomybė gresia, jei deklaracijoje nurodysiu mažesnę kainą nei iš tiesų sumokėjau už
prekę?
Savarankiškai deklaruosiantys prekes gyventojai prisiims visą atsakomybę už teisingų duomenų
pateikimą muitinei. Muitinės pareigūnai atsitiktinės atrankos būdu arba vadovaudamiesi rizikos
vertinimo sistema tikrins kai kurias siuntas. Už neteisingų duomenų deklaracijose pateikimą gali būti
skirta bauda (numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 211-212 str.).
Jei prekę nusipirksiu 2021 m. gegužę, o ji bus atsiųsta liepą, ar man reikės mokėti importo
PVM? Jei prekė turėjo būti atsiųsta iki liepos 1 dienos, bet dėl kažkokių trukdžių vėlavo ir
atvyko jau liepą, ar turėsiu už ją mokėti mokestį?
Taip. Prievolė atsiranda tuomet, kai prekė yra pateikiama muitinės formalumams Lietuvoje, o ne
tuomet, kai ji yra įsigyjama ar įvežama į Lietuvą. Tad jei prekės importo deklaracija išleidimui į laisvą
apyvartą muitinėje bus priimta liepą, už ją jau reikės sumokėti importo PVM. PVM lengvata bus
taikoma toms prekėms siuntose, kurių importo deklaracijos muitinėje bus priimtos iki birželio 30
dienos pabaigos.
Ar galėsiu susigrąžinti sumokėtus importo mokesčius, jei prekė man netiks ir norėsiu ją grąžinti
pardavėjui?
Taip. Jums reikės užpildyti eksporto deklaraciją ir per Lietuvos paštą ar skubių siuntų vežėją prekę
išsiųsti pardavėjui. Po prekės išsiuntimo, turėsite pateikti prašymą teritorinei muitinei, veikiančiai
jūsų veiklos zonoje, prašymą grąžinti sumokėtus importo mokesčius. Prašyme teritorinei muitinei
reikės aiškiai išdėstyti prekės grąžinimo motyvus, nurodyti siuntos, kuria prekė buvo importuota į
Lietuvą, numerį (ir/arba Muitinės sąskaitos pašto siuntos gavėjui numerį, importo muitinės
deklaracijos numerį (MRN)) ir siuntos, kuria prekė buvo grąžinta siuntėjui, numerį. Kartu su prašymu
reikės pateikti sąskaitą, išrašytą siuntėjo gavėjui, susirašinėjimo su siuntėju dėl nustatyto prekės
defekto laiškų kopijas ir kt.

