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MOKESČIŲ IR SU MOKESČIAIS SUSIJUSIŲ SUMŲ PERMOKŲ BEI PER KLAIDĄ
SUMOKöTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO TAISYKLöS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumok÷tų sumų
grąžinimo taisykl÷s (toliau – Taisykl÷s) nustato muitų, importo akcizų, importo PVM, su
mokesčiais susijusių sumų (toliau – muitai ir mokesčiai) permokų bei per klaidą sumok÷tų, įskaitytų
ar išieškotų sumų grąžinimo tvarką.
2. Taisykl÷s parengtos vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitin÷s kodeksą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius,
4 tomas, p. 307), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1) (toliau – Bendrijos muitin÷s kodeksas),
1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išd÷stančio Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitin÷s kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m.
vasario 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL 2007 L 62, p. 6) (toliau – Bendrijos
muitin÷s kodekso įgyvendinimo nuostatos), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2007, Nr. 80-3220) 87 straipsniu, Lietuvos Respublikos
prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505), Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802), Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „D÷l atvejų, kai už importuojamas prekes
nepagrįstai sumok÷ti prid÷tin÷s vert÷s mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos
išieškoti“ (Žin., 2004, Nr. 46-1523).
3. Taisykl÷se vartojamos sąvokos atitinka Bendrijos muitin÷s kodekse, Bendrijos muitin÷s
kodekso įgyvendinimo nuostatose, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir
kituose mokesčių įstatymuose vartojamas sąvokas.
II. MUITŲ IR MOKESČIŲ PERMOKŲ GRĄŽINIMAS
4. Sumok÷ti muitai grąžinami vadovaujantis Bendrijos muitin÷s kodekso 235–242 straipsnių
ir Bendrijos muitin÷s kodekso įgyvendinimo nuostatų 877–904 straipsnių nuostatomis.
5. Prašyme d÷l muitų permokos grąžinimo turi būti nurodyta mokesčių mok÷tojo kredito
įstaigos sąskaita, į kurią prašoma grąžinti permoką.
6. Importo akcizai, importo PVM ir (arba) su mokesčiais susijusios sumos grąžinamos
vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka bei terminais, LR Vyriausyb÷s
2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „D÷l atvejų, kai už importuojamas prekes nepagrįstai
sumok÷ti prid÷tin÷s vert÷s mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti“
nustatytais atvejais.
7. Importo akcizų, importo PVM ir (arba) su mokesčiais susijusių sumų permokos
grąžinamos mokesčių mok÷tojui pateikus laisvos formos prašymą.
8. Prašyme d÷l importo akcizo, importo PVM ir (arba) su mokesčiais susijusių sumų permokų
grąžinimo mokesčių mok÷tojas (arba jo įgaliotas atstovas) pateikia visą informaciją, reikalingą
sprendimui priimti:
8.1. mokesčio mok÷tojo pavadinimą arba vardą ir pavardę;
8.2. mokesčio mok÷tojo kodą;

8.3. mokesčio mok÷tojo adresą;
8.4. muitin÷s dokumento, pagal kurį prašoma grąžinti permokas, numerį ir datą;
8.5. permokų atsiradimo priežastį ir tai pagrindžiančius dokumentus;
8.6. prašomą grąžinti permokų sumą pagal mokesčių rūšis ir bendrą sumą;
8.7. mokesčių mok÷tojo kredito įstaigos sąskaitą, į kurią prašoma grąžinti permokas.
9. Mokesčių mok÷tojas gali pateikti vieną prašymą d÷l muitų ir mokesčių permokų
grąžinimo, jeigu jis parengtas pagal Taisyklių 4–8 punktų reikalavimus.
10. Prašymas d÷l muitų ir mokesčių permokų grąžinimo teikiamas teritorinei muitinei pagal
asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar juridinio asmens buvein÷s registraciją. Jeigu mokesčio
mok÷tojo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta yra kita negu anksčiau nurodyta, ir mokesčio
mok÷tojo prašymu jo mokestin÷s nepriemokos ir mokesčių bei su jais susijusių sumų permokos
administruojamos pagal faktinę nuolatinio valdymo organo buvimo vietą, prašymas d÷l permokų
grąžinimo pateikiamas administravimą per÷musiai teritorinei muitinei.
11. Jeigu prašyme d÷l muitų ir mokesčių permokų grąžinimo mokesčių mok÷tojas prašo
perskaičiuoti mok÷tinas muitų ir mokesčių sumas, prašymas teikiamas teritorinei muitinei, kurios
priimtame muitin÷s dokumente apskaičiuoti muitai ir mokesčiai prašomi perskaičiuoti. Teritorin÷
muitin÷, pri÷musi sprendimą perskaičiuoti muitus ir mokesčius, šio sprendimo ir mokesčių
mok÷tojo prašymo kopijas nedelsdama siunčia Taisyklių 10 punkte nurodytai teritorinei muitinei,
kuri priima sprendimą d÷l muitų ir mokesčių permokų grąžinimo.
12. Jeigu mokesčių mok÷tojas prašo muitų ir mokesčių permokas grąžinti į trečiojo asmens
sąskaitą kredito įstaigoje, prašyme turi būti nurodyta trečiojo asmens pavadinimas arba vardas ir
pavard÷, juridinio arba fizinio asmens kodas ir sąskaita kredito įstaigoje, į kurią prašoma grąžinti
permokas.
13. Mokesčių administratorius turi teisę patikrinti mokesčių mok÷tojo prašymo grąžinti
permokas pagrįstumą, kaip nurodyta Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 6 dalyje.
14. Jeigu mokesčių mok÷tojo pateiktame prašyme d÷l muitų ir mokesčių permokų grąžinimo
nurodyti neišsamūs duomenys arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia sprendimui priimti,
teritorin÷ muitin÷ gali nustatyti laiką (ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų), per kurį prašymas turi
būti papildytas ir (arba) pateikti papildomi dokumentai. Mokesčių mok÷tojo motyvuotu prašymu šis
terminas gali būti pratęstas.
15. Jeigu nesilaikoma Taisyklių 14 punkte numatyto trūkstamų duomenų ir papildomų
dokumentų pateikimo termino, priimamas sprendimas nenagrin÷ti prašymo d÷l importo akcizų,
importo PVM ir su mokesčiais susijusių sumų permokos grąžinimo. Muitų atveju priimamas
sprendimas laikyti prašymą d÷l muitų permokos grąžinimo nepateiktu.
16. Prieš grąžindama mokesčių mok÷tojui permok÷tas muitų ir mokesčių sumas, teritorin÷
muitin÷ patikrina, ar mokesčių mok÷tojas turi mokestinių nepriemokų muitinei ir Valstybinei
mokesčių inspekcijai bei laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstyb÷s vardu
pasiskolintų l÷šų ar pagal paskolas, d÷l kurių kreditoriams suteikta valstyb÷s garantija.
17. Jeigu mokesčių mok÷tojas turi Taisyklių 16 punkte nurodytų nepriemokų ir (arba) skolų,
jam grąžinama tik ta muitų ir mokesčių permokų dalis, kuri lieka neįskaityta teis÷s aktų nustatyta
tvarka min÷toms nepriemokoms ir (arba) skoloms padengti.
III. NEPAGRĮSTAI SUMOKöTŲ, ĮSKAITYTŲ ARBA IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMAS
18. Kredito įstaigos klaidingai įskaitytos į Muitin÷s departamento surenkamąją sąskaitą
sumos grąžinamos kredito įstaigai pateikus prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
18.1. mokesčio mok÷tojo pavadinimas arba vardas ir pavard÷;
18.2. mokesčio mok÷tojo kodas;
18.3. permokų atsiradimo priežastis;
18.4. klaidingo įskaitymo data;
18.5. prašoma grąžinti permokų suma pagal mokesčių rūšis ir bendra suma;
18.6. kredito įstaigos sąskaita, į kurią prašoma grąžinti permokas.

19. Per klaidą į Muitin÷s departamento surenkamąją sąskaitą asmens sumok÷tos sumos
grąžinamos asmeniui pateikus prašymą, kuriame turi būti pateikta Taisyklių 8 punkte nurodyta
informacija, išskyrus muitin÷s dokumento, pagal kurį prašoma grąžinti permokas, duomenis.
20. Taisyklių 18 ir 19 punktuose nurodytos sumos grąžinamos tais pačiais terminais kaip ir
importo akcizų, importo PVM ir (arba) su mokesčiais susijusių sumų permokos.
21. Taisyklių 18 ir 19 punktuose nurodytais atvejais susidariusios permokos, nepagrįstai
priverstinai išieškoti muitai ir mokesčiai bei juridinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, muitų
ir mokesčių permokos grąžinamos neatliekant tikrinimo, ar mokesčių mok÷tojas turi mokestinių
nepriemokų muitinei ir Valstybinei mokesčių inspekcijai bei laiku negrąžintų skolų valstybei pagal
paskolas iš valstyb÷s vardu pasiskolintų l÷šų ar pagal paskolas, d÷l kurių kreditoriams suteikta
valstyb÷s garantija.
22. Per klaidą į Muitin÷s departamento surenkamąją sąskaitą asmens sumok÷tos sumos ir
nepagrįstai priverstinai išieškoti muitai ir mokesčiai gali būti grąžinami teritorin÷s muitin÷s
iniciatyva be asmens prašymo.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Muitų ir mokesčių permokos grąžinamos mok÷jimo nurodymu į asmens sąskaitą kredito
įstaigoje.
24. Mokesčių administratorius, per teis÷s aktuose nurodytus terminus negrąžinęs permokų,
mokesčio mok÷tojo naudai skaičiuoja palūkanas, iki prašomos permokos bus grąžintos. Palūkanų
dydis lygus finansų ministro nustatytam delspinigių už ne laiku sumok÷tą mokestį dydžiui.
____________________

