Įskaitomas (sumokamas VMI) importo PVM, kuris apskaičiuotas:
1) muitinės deklaracijoje prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu, jeigu prekės muitinei deklaruotos
pateikiant bendrąjį administracinį dokumentą arba automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis;
2) po prekių išleidimo į laisvą apyvartą patikslinus muitinės deklaracijos, kurioje apskaičiuotas importo
PVM buvo įskaitytas, duomenis. Muitinės deklaracijos duomenys gali būti tikslinami muitinei atlikus patikrinimą
arba asmens prašymu. Patikslinus muitinės deklaracijos duomenis, atitinkamai tikslinama (didinama arba
mažinama) VMI įskaityta importo PVM suma.
Jeigu prekių importuotojas prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas prekes
atsiradimo metu (nuo 2013-03-01) buvo įregistruotas Lietuvoje PVM mokėtoju, o po prekių išleidimo į laisvą
apyvartą patikslinus muitinės deklaraciją jau yra išregistruotas iš Lietuvos PVM mokėtojų, papildomai
apskaičiuotas importo PVM vis tiek įskaitomas (sumokamas) VMI, arba, jeigu po perskaičiavimo importo PVM
suma sumažinama, turi būti tikslinama anksčiau VMI įskaityta šių prekių apskaičiuota importo PVM suma
(pateikiant patikslintą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją FR0600 formos).
Ir atvirkščiai, jeigu prekių importuotojas prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas
prekes atsiradimo metu (nuo 2013-03-01) nebuvo įregistruotas Lietuvoje PVM mokėtoju ir turėjo mokėti importo
PVM į muitinės surenkamąją sąskaitą (kaip ir iki 2013-02-28), tai nors šių prekių importo PVM perskaičiavimo
momentu jis jau yra įregistruotas Lietuvos PVM mokėtoju, tačiau šis papildomai apskaičiuotas importo PVM vis
tiek turi būti sumokamas į muitinės sąskaitą, arba po perskaičiavimo sumažinta sumokėta importo PVM suma
grąžinama Muitinės departamento nustatyta tvarka.
Pažymėtina, kad importuojamų prekių pobūdis, jų kiekis arba vertė bei apskaičiuota importo PVM suma
PVM įskaitymui įtakos neturi.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1205 1.3 punkte nurodyta, kad kai
importo PVM įskaitomas, nereikalaujama pateikti garantijos. Taigi, jeigu visos importo PVM įskaitymo sąlygos
išpildytos ir atitinkamai užpildyta muitinės deklaracija, muitinio įforminimo metu įskaitomo importo PVM sumai
garantijos pateikti nereikia, t. y. jeigu muitinės deklaracijoje yra apskaičiuotas tik įskaitomas importo PVM, 48
muitinės deklaracijos langelis nepildomas, o jeigu apskaičiuotas įskaitomas PVM ir muitai ir/arba akcizai, kurių
mokėjimas atidedamas, 48 muitinės deklaracijos langelyje įrašoma garantija, kurios suma lygi muitų ir/arba akcizų
sumai.
Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-94/1B-785, 9 punkte nurodyta muitinės
pareigūno teisė, turint pagrįstų abejonių dėl prekių importuotojo buvimo PVM mokėtoju, pareikalauti pateikti
garantiją už apskaičiuotą PVM, numatyta tik tais atvejais, kai neveikia automatinės duomenų apdorojimo techninės
priemonės bei nėra galimybės PVM mokėtojo kodą patikrinti Europos Komisijos arba Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėse.
Muitinės deklaracijoje, kurioje apskaičiuotas įskaitomas PVM, turi būti nurodoma:


14 langelyje „Deklarantas/Atstovas“:
„[1]“ ir gavėją identifikuojantis EORI kodas, jeigu prekes deklaruoja asmuo, nurodytas importo
deklaracijos 8 langelyje „Gavėjas“
arba

„[2]“ ir Lietuvos Respublikoje įsteigtą muitinės tarpininką identifikuojantis EORI kodas, jeigu
muitinės tarpininkas, atstovaudamas asmeniui, nurodytam importo deklaracijos 8 langelyje
„Gavėjas“, veikia atstovaujamojo asmens vardu ir atstovaujamojo sąskaita bei dėl jo interesų;


37.1 laukelyje „Deklaruojama procedūra“ – vienas iš dviženklių procedūros kodų: „40”, „41“, „45“,
„49“, „61“ arba „68“;



44 langelyje „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ prie pirmos
prekės – TARIC naudojamas dokumento kodas skirtas importuotojui identifikuoti „Y040“ ir
Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodas;



47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ penktoje dalyje „Mokėjimo būdas“:
apskaičiuoto įskaitomo PVM eilutėje – mokėjimo būdo kodas „G“,
kitų apskaičiuotų mokesčių eilutėse – kitas Lietuvos Respublikos muitinėje naudojamas mokėjimo
būdo kodas (išskyrus mokėjimo būdo kodą „G“);



48 langelis „Mokėjimo atidėjimas“:
nepildomas, jeigu muitinės deklaracijoje apskaičiuotas tik įskaitomas PVM ir nėra apskaičiuotų
galinčių atsirasti muitų arba akcizų,
arba
pildomas, nurodant garantijos sumą, lygią apskaičiuotų muitų ir/arba akcizų sumai, jeigu muitinės
deklaracijoje apskaičiuoti muitai ir/arba akcizai,
arba
pildomas, nurodant garantijos sumą, lygią maksimaliai galinčiai atsirasti muitų ir/arba akcizų sumai,
jeigu muitinės deklaracijos įforminimo metu tokia suma būtų nustatyta (į garantijos sumą neturi būti
įtraukiama apskaičiuota įskaitomo PVM suma).

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos PVM mokėtojai, kuriems EORI kodas suteiktas ne
Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, EORI duomenyse turėtų nurodyti Lietuvos Respublikos
PVM mokėtojo kodą. Jeigu Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodas EORI duomenyse nenurodytas,
importuotojas turi kreiptis į EORI kodą suteikusią instituciją, kad ši papildytų jo duomenis Lietuvos Respublikos
PVM mokėtojo kodu ir perduotų atnaujintą informaciją centrinei EORI sistemai (Economic Operators
Identification and Registration system). Kol kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotų importuotojų
EORI duomenyse nebus nurodytas LT PVM mokėtojo kodas, muitinės deklaracijos pateikti elektroniniu būdu
nebus galima – tokiais atvejais reikės kreiptis dėl leidimo taikyti grįžtamąją procedūrą.
Informacija, susijusi su PVM įskaitymo pokyčiais VMI (pvz., PVM deklaracijos pildymo pasikeitimai)
skelbiama VMI interneto svetainės www.vmi.lt rubrikoje Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai.

