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1. P a k e i č i u Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų
sumų grąžinimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1B-741 „Dėl Mokesčių ir
su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų sumų grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“:
1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų sumų
grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato muitų, importo akcizų, importo pridėtinės vertės
mokesčių (toliau – importo PVM), su mokesčiais susijusių sumų (toliau – muitai ir mokesčiai)
permokų bei per klaidą sumokėtų, įskaitytų ar išieškotų sumų grąžinimo tvarką.“;
1.2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269,
p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju
Reglamentu (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos
muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/2446),
2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo
nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013,
kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343,
p. 558) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo 87 straipsniu, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu
Nr. 330 „Dėl atvejų, kai už importuojamas prekes nepagrįstai sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir
(arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti.“;
1.3. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatose,
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose mokesčių įstatymuose
vartojamas sąvokas.“;
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1.4. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Sumokėti muitai grąžinami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 116-123
straipsnių, Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 92 ir 94 straipsnių ir A priedo I ir VIII antraštinės dalies
nuostatomis.“;
1.5. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Prašymai dėl muitų grąžinimo nagrinėjami Reglamento (ES) Nr. 952/20113 22
straipsnio nustatytais terminais.“;
1.6. papildau 231 punktu:
„231. Prašymai dėl muitų ir mokesčių permokų grąžinimo gali būti pateikiami paštu, faksu
ar elektroniniu paštu.“;
1.7. papildau 232 punktu:
„232. Jei prašymai grąžinti muitus yra susiję su prekėmis, kurios yra kitoje valstybėje narėje
nei toji, kurioje pranešta apie skolą, arba, jei muitų grąžinimo tikslu reikia gauti papildomos
informacijos, kai prekės yra kitoje valstybėje narėje, muitinė, kompetentinga priimti sprendimą,
kreipiasi pagalbos į valstybės narės muitinę vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 93, 95 ir
96 straipsnių ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 175-177 straipsnių nuostatomis.“;
1.8. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Mokesčių administratorius, per teisės aktuose nurodytus terminus negrąžinęs permokų,
mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas, iki prašomos permokos bus grąžintos. Palūkanų už
negražintus importo akcizus ir importo PVM dydis lygus finansų ministro nustatytam delspinigių už
ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui, muitų palūkanų norma nustatoma pagal Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 112 straipsnį“.
2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.
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