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Informacija ES vartotojams

Kas keičiasi nuo 2021 m. liepos 1 d.?
ES modernizuojamas e. prekybai taikomas tarptautinis
pridėtinės vertės mokestis (PVM). Naujosios e. prekybai
taikomos PVM taisyklės tinka bendrajai skaitmeninei rinkai: jos
yra sąžiningesnės, paprastesnės ir atsparesnės sukčiavimui.
Jums, kaip ES vartotojui, tiesiogiai nieko daryti nereikia ir nėra
reikalo keisti apsipirkimo įpročių arba vietų, iš kur perkate.
Tačiau pravartu žinoti, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. bus
panaikinta PVM lengvata importuojamoms prekėms, kurių
vertė neviršija 22 EUR. Todėl PVM bus taikomas visoms į ES
importuojamoms prekėms. Tai užtikrina, kad iš už ES ribų
importuojamoms prekėms nebebus taikomos palankesnės
PVM sąlygos nei ES viduje įsigyjamoms prekėms.

Todėl nuo 2021 m. liepos mėn. naujosios taisyklės:
užtikrins, kad PVM būtų sumokamas ten, kur prekės ir
paslaugos vartojamos;
grąžins sąžiningos konkurencijos sąlygas Europos ir
užsienio e. prekybos rinkos žaidėjams, taip pat sulygins
jas e. prekybos ir įprastoms parduotuvėms, o tai dar
svarbiau COVID-19 krizės akivaizdoje;
pasiūlys bendrovėms paprastą ir suvienodintą sistemą
savo PVM prievolėms deklaruoti ir sumokėti vykdant
tarptautinius sandorius su ES esančiais pirkėjais,
pasinaudojant dviem naujomis internetinėmis sistemomis:
PVM „vieno langelio“ principu veikiančia sistema (OSS)
ir „vieno langelio“ principu veikiančia importo sistema
(IOSS).

KOKIOS E. PREKYBAI
TAIKOMOS PVM
TAISYKLĖS KEIČIASI.
SUSIPAŽINKITE!
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Naujųjų e. prekybai taikomų
PVM taisyklių paskirtis
Technologijų pažangos sukeltas e. prekybos bumas pakeitė
mūsų prekybos, verslo vykdymo ir apsipirkimo būdus. Ši
tendencija dar labiau suaktyvėjo reaguojant į COVID-19
ir karantiną visoje Europoje, o ateityje tik dar labiau augs.
Dabar galiojanti lengvata kenkia ES verslui, kuris visada
turi mokėti PVM. Taip importuojamos prekės nesąžiningai
konkuruoja su ES prekėmis. Piktnaudžiavimas importo
lengvata nesąžiningą konkurenciją dar labiau sustiprina.
Tad PVM taisyklės turi neatsilikti, kad visiems apmokestinimas
būtų sąžiningesnis, o PVM deklaravimo ir sumokėjimo tvarka
taptų paprastesnė.
ES valstybių biudžetas kasmet pasipildys 7 mlrd. EUR, nes
dėl didesnio procedūros skaidrumo bus surenkama daugiau
PVM įmokų ir sumažės sukčiavimas.

Tai bus naudinga Jums –
vartotojui
Jums, kaip internetu apsiperkančiam Europos gyventojui,
nieko daryti nereikia, kad laikytumėtės naujų PVM taisyklių.
Jos skirtos užtikrinti sąžiningą apmokestinimą ir paprastesnes
bei nuoseklesnes PVM taisykles visiems, kam jos taikomos.
Maža to, nuo 2021 m. liepos 1 d. 150 EUR vertės
neviršijančioms prekėms, kurias įsigyjate iš už ES ribų, šie
pokyčiai reikš, jog nebereikės papildomai mokėti muitinėje,
jeigu Jūsų pardavėjas užsiregistruos naujojoje PVM sistemoje
ir naudosis „vieno langelio“ principu veikiančia importo
sistema (IOSS). Būsite tikri, kad kaina, kurią mokate pirkdami
internetu, bus galutinė ir neatsiras jokių netikėtų mokesčių
pristatant prekes – ar jos atvyktų iš ES ar iš kitų šalių. Jeigu
tiekėjas nesiregistruoja IOSS, Jums reikės sumokėti PVM ir
galbūt tam tikrą išmuitinimo mokestį, kurį nustato prekių
vežėjas, kai jos importuojamos į ES.
D
 augiau informacijos: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

